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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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บรรณาธิการ
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กล่ันกรอง..(Peer..Review)..พิจารณาตรวจแกไข..เพ่ือความสมบูรณและมีคุณภาพมาก
ที่สุด ควรคาแกการตีพิมพเผยแพรและเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดทางวิชาการและเปนการ
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ทําใหวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศนไดเผยแพรความรูทางวิชาการสูสาธารณะตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย ขอบพระคุณคณะกรรมกลั่นกรองทุกทานที่ไดใชความเพียร
พยายามช้ีแนะใหมีการปรับปรุงแกไขงานของแตละทานใหมีคุณภาพใหออกมาไดอยางถูก
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
 
 
  

Vol7 No._61.indd   185 24/7/2561   20:53:17

THE  EMPOWER  OF  ADMINISTRATION  AND  MANAGEMENT  
ACCORDANCE  TO  GOOD  GOVERNANCE  IN   

MAHAMAKUT  BUDDHIST  UNIVERSITY 
 

Phrakhruwichitpanyaporn 

พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์ 
 

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

problems of empowerment of administrations and managements in accordance 
with good governance in Mahamakut Buddhist University’s Roi Et Campus, and 
propose guidelines on the empowerment of administrations and managements in 
here. The steps and methods of conducting the research were divided into five 
phases, comprised of: 1) seeking for current states and problems of good 
governance-based managements here, 2) analyzing, 3) thoroughly analyzing 
documents regarded as ‘best practice’ managements in the university, 4) 
synthesizing findings in order to find index of concordance and solutions to 
empowerment of administrations and managements here by five experts, earning 
IOC between 0.60 and 1.00, and revamping guidelines on reinforcing such 
managements in the university following suggestions of seven qualified experts 
participating in the focus group discussion, 5) trying out the guidelines on reinforcing 
such managements, 6) evaluating university administrators’, lecturers’ and office 
staffs’ satisfaction with the tryout guidelines on reinforcing such suitable 
managements in here. The instrument used for carrying out the qualitative research 
was comprised of document analyzing forms and recordings of the focus group 

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

University’s Roi Et Campus. 

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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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discussion, and processing the qualitative data through interpretation to create 
conclusions. As for the instrument used for collecting quantitative data, it was the 
questionnaires, computing them with the computer software package. The 
statistical tools encompassed frequency, percentage, mean and standard deviation.  

Results of the research have found the following findings::  
Mahamakut Buddhist University’s Roi Et Campus has undergone numerous 

changes to enter into newly educational systems and approaches of worldly 
university education. These changes unavoidably affect cognitive bases in fields of 
curricula and academic services so as to have developed bodies of knowledge with 
the research and quality assurance systems and participatory administration of all 
work units within the campus. 

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

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

The guidelines on empowerment of administrations and managements with 
good governance in its Roi Et Campus are comprised of seven aspects. They 
include: 1) graduates’ quality, 2) research and creative jobs, 3) academic services to 
communities, 4) arts restoration and cultural preservation, 5) developments of 
university and personnel, 6) curricula and instructions and 7) the quality assurance 
system. All of which make up three operational steps: 1) preparation/planning, 2) 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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planned implementation and 3) evaluation of results of performance after carrying 
out them. In each point, it consists of six components with explanation matching six 
headings of good governance, which were:  1) rule of law, 2) morality, 3) 
accountability, 4) participation, 5) responsibility and 6) cost-effectiveness or 
economy. To implement good governance, the following aspects have to be taken 
into consideration: 1) recruitment of personnel had to be conducive to principle of 
participation,  2) budget allocation had…to that of cost-effectiveness,  3) enactment 
of laws and issuance of regulations had…to that of rule of law, 4) carrying out tasks 
had…to that of responsibility, 5) assessment had…to that of morality. Above all, 
every point mentioned had to be conducive to principle of transparency.  
   The results of assessing respondents’ satisfaction with guidelines on  the 
empowerment of administrations and managements in Mahamakut Buddhist 
University’s Roi Et Campus have found that most of 67 correspondents were male, 
aged 31-45 years, graduating M.A., doing their jobs in the field of academic services 
for the society; they were satisfied with guidelines on reinforcing good governance-
based managements ‘very good’ scale in the overall aspect. 
 
1. SIGNIFICANCE AND ORIGINS OF PROBLEMS FOR CONDUCTING THE 
RESEARCH 

For administrations and managements in the age of competition on the 
current globe, all economic, social, political organizations and local administration 
agencies, (including state and enterprise sectors or business one), entirely 
encounter high risks of creating better competitive opportunities. They or those 
concerned must accustom themselves to new settings and seek for freshly 
managerial devices with new innovations to help manage and successively develop 
their potential scales.  Managerial devices in the present age and future trends 
include ‘Balanced Scorecard’, ‘Change Management, ‘Transformational Leadership’, 
and ‘Success Organization’. In government sector, good governance has been 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 
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and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 
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children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 
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integrated in educational managements since B.E. 2542/1999. It involves: rule of 
law, morality, transparency, participation, accountability and values of money. 
 Mahamakut Buddhist University was established on October 1, B.E. 
2436/1893 by King Rama V in response to his Buddhist monk relative’s initiative. 
One of his objectives was to have it served as an institution for advanced studies 
on Buddhism for Buddhist monks and novices. It has been under State’s jurisdiction 
following Buddhist University Act of B.E. 2542/1999, retaining a legal status as an 
individual under supervision of Ministry of Education. On account of the preceding 
act, the model of its administrations and managements have been drafted as 
stipulated by the act, thereby setting policies leading to university’s administrations 
and management so as: 1) to adapt and banish systems of managements in its own 
establishment, 2) to place personnel’s positions on the bases of ‘knowledge and 
competency’ and ‘put the right man on the right job’, 3) to support personnel 
developments in every chain of commands to achieve qualifications according to 
standard criteria of educational administrations and managements and education 
quality assurance, 4) to accelerate drafts of new university development plans, 5) 
to step up and carry out the construction projects of the new university buildings 
conducive to the project management plans, 6) to develop and upgrade 
educational administrations and managements of campuses, colleges and 
education centres of the university to have the same qualities and standards, 7) to 
develop systems of providing services to students and visitors as service recipients 
of the university, 8) to develop university curricula and educational administrations 
and managements to be diversified in different disciplines, 9) to promote the 
research on Buddhism and on developing establishments at all levels. 
 From the reports on external quality assessments of the university, 
findings have found in various aspects, especially in financial administration. 
Accordingly, findings have indicated that the university prioritizes its administrations 
relative to effective administrations and managements of other higher education 
institutions with lay students. In this case. It ought to have a person with 
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นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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professionalism in the field of educational and financial administrations and 
managements to assume the posts. As it really is, the university has had high 
expenses for personnel but less productions. .Administrations and managements 
have not responded to values of money and cost-effectiveness. There are no 
administrative and management plans in conformity to policies and comprehensive 
prospects of the university. Suggestions for administrators are that administrations 
and managements of big-sized institutions with a number of campuses must 
implement modern administrations and managements to reduce ongoing problems 
and will deserve values of money, not resorting to problems of legal risks. There 
should have experienced experts in laws, financial administrations and 
managements and planning to help the university administrations and 
managements of personnel, division of commanding chains in different sectors. At 
present, personnel do their jobs with clearly unspecified descriptions of tasks, 
having them shoulder heavy burdens at a time. Sometimes they do not have 
knowledge and skills to cope with the assigned tasks. Therefore, the university must 
pay utmost attention to enhance and change administration and management 
systems to further develop it. 
 As an author of the research, an active instructor and administrative panel 
to Mahamakut Buddhist University’s Roi Et campus, with administrative roles and 
tasks  at a level, significance in empowerment of administrations and managements 
with good governance at the university has been emphasized to pave the way to 
the highest effective and efficient administrations and managements with good 
governance further. 
 
2. QUESTION OF THE RESEARCH 

How should good governance be carried out in the university?    
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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3. OBJECTIVES OF THE RESEARCH 
3.1  to study states and ongoing problems of administrations and 

managements in the university 
 3.2  to suggest approaches to empowerment of administrations  
and managements with good governance in the university 
 
4. BENEFITS FROM CONDUCTING THE RESEARCH.  

4.1 to realize conditions and problems of administrations and managements 
in the university 
 4.2 to gain proper approaches for empowerment o administrations and 
managements with good governance in here 
 
 
5. METHODS OF CONDUCTING THE RESEARCH 

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

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

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

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

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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6. RESULTS OF THE RESEARCH 

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

Strengths of managements in Mahamakut Buddhist University. 
 The most important point of the university in its self-development is it has 
brought results of assessments in the first round into use to develop and mend 
flaws systematically.  It is evident that every case has its responsibility for 
development to the extent that it has been in much progress.  With such 
developments, they prompt the university to have tasks of academic affairs services 
and restoration of cultures as outstanding undertakings that are considered to be 
most appropriate for the group to which the university choose to belong.  
 6.2 Approaches for empowerment of administrations and 
managements with good governance in Mahamakut Buddhist University. 
 Results arising from analyzing approaches for empowerment of 
administrations and managements with good governance at three universities – 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 
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Mahidol, Mahasarakham and Khon Kaen Universities,  consist of seven aspectes: 1) 
graduates’ qualities, 2) research and creative work, 3) academic affairs services to 
society, 4) restoration of arts and cultures, 5) development of university and 
personnel, 6) curricula and instructions and 7) quality assurance systems. 
 6.3 Assessments of respondents’ satisfaction with approaches for 
empowerment of administrations and managements with good governance in 
Mahamakut Buddhist University.  
 Respondents comprised 67 participants. Most of them were male, aged 
between 31 and 45 years. All of them graduated M.A., rendering academic affairs 
services to society. They were satisfied with approaches as such at the high scale in 
the overall aspect as the same as in every single aspect. Of all aspects in the 
descending order of means, they were: research and creative work, restoration of 
arts and cultures, development of the university and personnel, quality assurance, 
qualities of graduates, curricula and instructions, and academic affairs services to 
society.  

 
7. DISCUSSION ON RESEARCH FINDINGS 
 7.1 States of administrations and managements in Mahamakut Buddhist 
University 
 The university has experienced turbulent changes to enter into educational 
systems as lay student universities do. Such changes have adverse impacts on 
cognitive bases of academic affairs and academic services of the university since it 
has to enter into the tougher scrutiny systems with criteria of lay student 
universities, of which some issues my not suitable for Buddhist ones. However, 
some issues have not been carried out from the scratch, e.g. effective 
administration as a modern organization does, development of body of research-
based knowledge and quality assurance systems, etc. Generally speaking, the 
university should consolidate fundamental bases together with addressing 
problems in a specific aspect so that both reinforce each other. The case in point is 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
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the university has to focus on ‘participatory administrations and managements’. At 
the university level, it should let every sector including that in campuses take part 
in administrations and managements, and so do sectors of personnel. As far as 
finance is concerned, the university has had high expenses for personnel but high 
cost of expenses yield less productions. Administrative and managerial systems still 
lack cost-effective systems.  Administrative and managerial plans conform to 
policies and comprehensive prospects of the university are to no avail. As a matter 
of facts, administrations and managements of big institutions with a number of 
campuses must implement modern managements to reduce problems and 
deserve values of money, thereby resorting to legal problems. Financial allocations 
to each sector have yet to be clear. Expenses for managements of the head office 
are too high, in which the quotation has been coincided with Mr. Narakorn 
Pholhan’s research, stating that managements of the university with good 
governance were rather high in the overall aspect. 
 7.2 Strengths of administrations and managements in Mahamakut 
Buddhist University 

The most important point of its self-development is that it has brought 
results of assessments in the first round into use to develop and mend flaws 
systematically. It is evident that every case has its responsibility for development to 
the extent that it has been in much progress. The study has quoted Phramaha 
Wera Keram’s research as saying in his study on “Evolution of Thai Sangha 
universities: Case Study of Mahalongkornrajavidyalaya. Results of the study has 
found in the aspect of production of undergraduates that they are of good 
qualities, acceptable by Sangha (Buddhist clergy) and the public.  Those graduates 
have become key figures for developing Buddhism to be glorious in the future. In 
respect of curricula developments, they have been developed to international 
standards. Both standards have been established at two levels – one for the 
undergraduates and another one for the graduates; descriptions of each expired 
curriculum have been revised and reshaped to suit curricula standard of State 
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prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 
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  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 
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University Bureau. In the field of Mahamakut Buddhist University’s administrations 
and managements, they have been organized according to administrations and 
managements of universities in general. The aspect of academic affairs services to 
society is a form of providing education to serve social communities, promotion of 
Buddhism and restoration of arts and cultures with holding activities by different 
sectors of the university.  

7.3 Problems of administrations and managements in Mahamakut 
Buddhist University  

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

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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  2) There should have controls and scrutiny from administrators, 
supervisors, students, instructors, others concerned in the university and 
outsourcers so that administrators and managements are conducive to good 
governance. 
  3)  Administrators and others concerned ought to craft strategies 
leading to better changes for administrations and managements, carrying out 
operations, doing activities or supporting personnel to follow up their duties to 
have their own awareness of accountability. These strategies also refer to 
consumption of resources, expenditures of budgets and states of transparency. All 
in all, they reap the greatest benefits to the university. 
 8.2 Suggestions for conducting a further study 
  1) As this research was focused on the comprehensive prospects of 
seven tasks, it is most suitable for undertaking it in each of aspects in detail, 
including developing indicators for administrations and managements in the 
university. 
  2) The study ought to be focused on influences of good governance 
on managements of Buddhist universities in Thailand.  
  3) Another study on successful factors of implementing good 
governance for its administrations and managements of the university ought to be 
prioritized.   
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and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
  

Vol7 No._61.indd   176 24/7/2561   20:53:08

 

References 
Thira Runcharoen.. Leading to Professionalism for Education Establishments. 

Bangkok Metropolis. Khumthong Industry and Publishing Company, B.E. 
2548/2005  

Bunchom Srisa-art. Fundamental Research. 6th edition. Bangkok Metropolis 
Suweriyasarn Publication. B.E. 2540/1997 

Luan Saiyot and Angkhana Saiyot. Techniques for Educational Research. 
Suweriyasarn Publication. (5th edition) Bangkok Metropolis. B.E. 
2540/1997 

Education, Ministry of Manual for School Administration.as a corporate. Bangkok 
Metropolis. ETO Publication. B.E. 2546/2003.. 



13185

ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
 
 
  

Vol7 No._61.indd   185 24/7/2561   20:53:17

 
 

STRATEGIC FOR POTENTIAL DEVELOPMENT OF SANGHA 
TO CREATE RECONCILIATION IN COMMUNITY. 
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ABSTRACT 
 Refer to the Buddhist college that had be supported education for the 
monks who were students. The part of education for course outline was find out 
students’ potential in their activities after their were finished course outline of 
Bachelor degree according to university regulation that gave precedence to monks 
roles as the abbot in Thai community that be supported to create reconciliation in 
there. As the reason the researcher was interested in the Strategic for potential 
development of sangha to create reconciliation in community by integration 
between Buddhism and modern science for conflict management. The researcher’s  
intention  was created the model for this issue to support potential of the monks 
as students who were  volunteers  in Nakornlampang Buddhist college.  The 
objectives of this study were 1) to study the potential of sangha roles in community  
2) to study the concepts , theory of the potential of sangha roles in community 3 ) 
to create the model of Strategic for potential development of sangha to create  
reconciliation in community.  
 The research used the mixed method research study saples consisting of 
Qualitative Research and Quantitative Research. The samplings in Qualitative 
Research were specialists such as academician , community leader , community 
developer and the monks who were learnt in final year total 18 persons and   
Quantitative Research were 255 questionairs  from people in Tambon Nayang , 
AmphurSobprab , Lampang province  that were selcted by  Taro Yamane formula . 

                                                 
 Lampang Rajabhat University , Thailand. 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
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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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The research findings were as follows: 1) The potential in sangha roles and 
reconciliation in community under the conceptual that Buddhism and the monks 
are the main factors for develop Thai people quality of life, Buddhist propagation 
drive Thai social to be happiness and sustainable. 2) The concepts , theory of the 
potential of sangha roles in community found that the practice level of 
reconciliation in community at love and unity aspect were at the high level (  
=3.08, S.D.= 0.751) , the respect in people were at the high level ( =3.06, S.D.= 
0.728), the sacrifice  were at the high level (  =3.17, S.D.= 0.729) ,  and the service 
mind were at the high level ( =3.03, S.D.= 0.787). 3) The model of Strategic for 
potential development of sangha to create  reconciliation in community was build 
universal characteristic and potential  such as learning to know for education to 
potential development as a continue issue and long life learning., In the additional  
Learning to do for improve capability to apply the knowledge to the practice in the 
art of living with others , team building , human relation skill , management skill , 
ethics and merit. The present education should be create the education course 
with above items that could be supported the monks to build the reconciliation in 
community. 
Keywords: potential development, reconciliation, community 
 
1. INTRODUCTION 
 The confliction is procedures that are occurred from the attempt of 
groups against other groups to not achieve targets, progression, or benefits by some 
methods. Differences of cultural values, objectives and working methods lead to 
notions (Robbins, S.P., 1991). Sensation of action that has difference can occur 
generally between persons which that can be pro and con in institution. Study or 
learning of causes is one producer in management of confliction for protecting the 
violent confliction in institution and managers can arrange properly with conflicting 
situation that is happened any places and any times. The confliction is occurred by 
step and each step will happen respectively. For instance, indignation of someone 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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causes from action of another such as disagreement, obstruction, insult, discredit 
and so on. Thus, each group tries to find the reasons that make them to be right 
and defeat another group. There are many solutions such as harmony, 
reconciliation, avoidance and so on. Although, institution will have many people or 
two people to work in department, we will find out the result to make them be 
compatible. Nobody never have conflicted with others so nowadays there are 
many problems of confliction in department both obvious performances and 
hidden performance that can destroy mental workers and institution. Moreover, 
institution will ruin ability of competition and potential due to confliction of 
workers. 
 In period of the end of using constitution Buddhist era 1997 occurred the 
controversial ideas of people caused the disturbance in nation that destroyed 
economy within country. After incidence of seizing control of the administrative 
reform. To remedy the situation of the political confliction builds the peace and 
reconciliation will require cooperation from several parties with patience and 
focuses the positive thinking as the initiative of His Majesty King Rama 9 by 
beginning at the reconciliation to happen to family first and then gradually 
extended to the community. While the situation of distrust of political parties, 
government and public sector still persist, who would play a role in creating 
harmony in the community should be monks. It has been recognized as a 
politically neutral. As people in the community respect the worship and be ready 
to follow spiritual leaders. A model of Songtham person and holy canon person 
trains son and daughter to be a good citizen for a long time. 
 In the past, when there was a conflict in the community, sangha played 
an important role in conflict resolution which people in the community respected 
and became a long tradition. Despite studying and practicing the discipline, 
Buddhist monks are responsible to assist people. It was called Sagcha Thura. The 
students of Chulalongkorn University's College conduct and aid to propagate 
Buddhism and also use the ability from studying to be the benefits to society. Each 
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year, the university produced sangha who have knowledge in undergraduate to go 
out operating and propagating Buddhism and engaged in development and is 
recognized by communities and throughout societies. 
 If students can use these skills to share with people in the community as 
well as other organizations both public and private. To create harmony in the 
community is one way to resolve political conflicts and build reconciliation in the 
community to be not difficult. The role of monks in management conflicts in the 
community encourages with building the model of role in the management of 
conflicts in the community by sangha.  
 Sangha is closer to people, especially the abbot level who has been a 
faithful public that will help raise the level of the community to be strong, immune 
with the things that come into a threat to the community. People know that 
whatever people involved the corrections, they were the virtual formula. The main 
ideas and understanding of the issue and understanding the environment of a 
problem are generous and open-minded listening to analyze and make as smooth 
and be harmony and cooperation in the end. Thus, every time we have decided to 
resolve the conflict. Everyone always hope that when the conflict ended. Society 
and communities will be strengthened respectively. 
 The research is a professor of Buddhist College Lampang. Maha 
Chulalongkorn University College that is responsible for the education of the 
students to aware of the potential of the students in the field of education and the 
ministry after graduation and the undergraduate level according to regulations of 
the university. Sangha who have role in society are to have the abbot level that has 
the knowledge of the graduate and can be leaders in creating harmony in the 
community if they receive to develop the potential in the management of conflicts 
by peaceful means and reconciliation based on Buddhist principles.Those reasons, 
the researchers created a model for the development of sangha to build 
reconciliation in the community in order to develop the students of Lampang. 



17185

ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
 
 
  

Vol7 No._61.indd   185 24/7/2561   20:53:17

 
 

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

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

2.2 To study the ideas of potential theory of the role of sangha participates 
in community that characterized the conflict in the community to develop and 
manage conflicts and Buddhist principles.  
          2.3 To create the development of potential strategy for sangha to build 
reconciliation in the community. 
 
3. RESEARCH SCOPE 

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

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

qualitative research amount 18 persons to understand the point of the study in 
detail of reconciliation in living together in community and had the comprehensive 
study on the subject matter in its entirety. Simultaneously, the research will be 
aware of in-depth information that had clearly detail and could be analytic 
induction and the second part would be empirical analysis by asking people in the 
community of  Nayang , Sop Prap district , Lampang Province amount 705  persons 
and the samples were amount  255 persons to make a point that was critical of the 
practice of living together in harmony in the community. For information was 
brought to create the development strategy of sangha to build the reconciliation in 
the community. The data for studying of quantitative and qualitative were analyzed 
and explained the result together. 
 
5. THE FRAMEWORK AND STRATEGY IN ACTION 

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

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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6. RESULT 

In Buddhist believed that people were enlightened and had the potential of 
enlightenment within as well as vertical humanist psychologists believed in. Every 
human being has the potential of developing into a human being authentic self or 
actualizing tendency. Sangha are regarded as the leader's soul and there is a huge 
role for rural communities. Sangha can lead the communities toward the 
reconciliation by way appropriate criteria because the relationships between sangha 
and villagers are in good condition.  
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Sangha is truly accessible to the public and villagers respect and obey with 
faith and respect. The role of sangha for a society would be beneficial to the 
society that contributes to the development and will guide the development of 
the best because it seeks to develop human resources to have quality that is 
important to consider the issue of potential development of sangha. 
            The researchers focused on issues that will improve the students' final year 
in college disciplines Lampang province which the ministry issued with strategic 
analysis, as detailed below. 
 1. Analysis of objectives and goals  
            Including the mutual reconciliation to the people by leading the 
doctrinal activities for all religions forces to operate and encourage people to 
cherish religious principles for applying in everyday life. People can subsist their 
way of life as well under the philosophy that is consisted of the principles of all 
religions. 
 2. Analysis of competitive environment  
            Including the introduction of Buddhism to engage with a solution to the 
conflict in the community has the base of the memorial consciously aware of what 
is going on in lives and the world. The intellectual enlightenment can notice in the 
natural inter-being of everything as the basis of peace. The practice covers for 
mindfulness , serving society and undertaking to reduce and stop social injustice 
without partisanship. It must be inserted with all activities of daily life of the 
community. Teachings and practices must be appropriate with times and places 
and can learn continuously and can learn from all things. 
 3. The Strategy 
              For knowledge of management strategy and supporting development of 
people and strong communities by supporting the development of village / 
community is participated. In the development of plan in the community and 
knowledge management, belonged Ms.Sumalee and she is development specialists. 
That was interested that used the teaching community to analyze together with the 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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authorities as a nanny by technical SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities 
and Threats) that was the tool for analysis of organization. In terms of strengths and 
weaknesses was analyzed the status external environment to affect both positive 
and negative aspects of that culture. The use of analysis processes adapted to 
propagate ideas which are a step below. 
 3.1 The first step 
                        To educate the villager committee, community board corporate 
networks uses SWOT analysis techniques in the community.  SWOT is an acronym 
that stands for Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats follow details. 
 Strengths are the strengths that mean the ability within the organization 
and a positive situation. This organization is used for working to achieve the 
purpose. Strengths mean the implementation within the organization as well. 
 Weaknesses are internal weaknesses that mean the negative situation 
and inferior talent. The organization cannot be used as an advantage in working to 
achieve the purpose. Weaknesses mean the implementation within the organization 
did not do well. 
   Opportunities are the favorable external factors and circumstances to 
achieve the objectives. The organization refers to the external environment that 
can be beneficial to operate the organization. 
 Threats are the external circumstances and factors that referred to the 
obstacles of the organization that cannot accomplish the objectives. Threats are 
referred to the external problems of the organization. 
 The identification of opportunities and threats are difficult because both 
of these things could be changed. The change could make the situation had 
become obstacles into opportunities and might convert to become a barrier as 
well. For these reasons, the organizations have a critical to adjust their strategies in 
order to keep the changing circumstances in time. 
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 3.2 The second step 
 Practice and application brought to the preparation of a community plan 
by using SWOT analysis. The factors that are successful will be determined to teach 
the community to be able to analyze their communities. To use opportunity for 
the community resolves the problems of the community together. The coaching 
community management and strategy made the community to develop and use 
the development plans in line with the provincial, district, next to people in the 
community who have been involved in the community literally. 
 Staff must have knowledge to introduce the community and will be 
introduced to the community until they truly understand and have patience with 
the vision. There is an obvious long-term target and have the analysis and 
competitive thinking in the future. The system needs to have the ability to adjust 
the high quality for working in an environment that is changing rapidly. The system 
is able to operate effectively in the highly prospective targets and can face the 
future changes to survive, progressive and growth of community.  
 3.3 Compliance Strategies  
 Strategy into action is the process of implementation in various areas, 
including the allocation of resources for the operation. The final goals are to obtain 
a defined contribution during practice. There are many factors to affect many 
processes. 
 Procedure of leading strategic plan into action by adopting this strategy into 
practice is the elaboration process of implementation in various areas, including the 
allocation of resources for the operation such as decisions about budget 
implementation strategy were used. Information, communication systems, 
motivation and rewards used to operate. Managers must take strategic analysis to 
lead for operating efficiently and effectively. It can be summarized as the following 
table. 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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Analysis of strengths and weaknesses of the students of religious activities 
be in order to create the strategic development potential of sangha to build 
reconciliation in the community. 

 
 Domestic Issues 

Weakness Strength 
Sides 
1.  Dimensions of love 
and harmony 

1.  The students find 
the ways to build 
unity among the 
affectionate 
sustainable. 
2.  The students are 
not clear in their roles 
both a leader and a 
good follower. 
3. The students do not 
understand the 
acceptance of diversity 
of opinions and 
diversity in ethnicity 

1.  The students 
understand the 
difference between 
individual. 
2.  The students’ 
ministry has the main 
purpose to aid the 
public. 
3. The students aim to 
combining forces to 
help each other. 

2.  Dimension of mutual 
respect. 
 

1.  The students have 
to find a way to build 
person in household 
to consult and resolve 
problems in the 
family. 
2. The students do not 
accept the opinions of 
others. 

11. The students listen 
to others and follow to 
the end of the 
company and should 
consider the objection 
or support. 
2.The students have to 
the patience for 
criticisms of  others. 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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 Domestic Issues 
Weakness Strength 

Sides 
3. The students lack 
for planning to work 
together in groups. 
 
 
 

3. The students do not 
show an improper 
manner during the 
others show the 
comments. 

3.  Dimension of helpful 
and well leniency  

1. The students do not 
understand how to 
find the problem of 
suffering in the 
community with the 
processes. 
2. The students do not 
understand to 
participate with 
conservation, culture 
and restructure local 
knowledge that causes 
the community 
identity. 
3. The students lack to 
plan for proactive 
work and to contribute 
something good to 
happen.  

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

4. Dimension  of 
consciousness 

1. The students do not 
understand how the 

1. The students take 
care of public and 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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 Domestic Issues 
Weakness Strength 

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

collect input. 
2. The students try to 
build a spiritual center 
that lacks of 
leaderships to lead and 
observe people in the 
community to solve 
their own problems 
that are a small and 
increase volunteers to 
lead the development. 
3. The students realize 
the importance of 
public consciousness as 
well as there are 
training for children to 
practice and act on the 
public truly and to 
develop the 
characteristic and 
should be age-
appropriate to learn 
the proper age. 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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7. RECOMMENDATIONS 
 7.1 Policy Recommendations 
 1. University should consider for developing potential sangha in creating 
harmony in the community by creating a profile of sangha and developing activities 
for capacity building and learning environment focused on the practice of ethics 
and morality with operating and strengthening the reconciliation in the community. 
 2. The public sector and the private sector should be encouraged to 
develop sangha to build reconciliation in the community. Each template of 
management and development must be based on knowledge of morality by 
promoting a knowledge management system and creating a learning organization to 
support sangha. 
 7.2 Operation Recommendations 
 1. Sangha should find out the network together with public organizations 
and all sectors to consider the development of sangha to build reconciliation in the 
community and focused on ethics and moral development by setting the training 
courses for sangha and ongoing. 
 2. Sangha should find out the network with private organizations. In the 
event of CSR is a concrete indicator of the ability to develop sangha to build 
reconciliation in the community by identifying mission, goals and strategies of 
sangha. 
 7.3 Suggestions for further research. 
 1. Should research organizations and other organizations that use 
horizontal development potential sangha to build reconciliation in the community 
or to compare the same and different issues in administration whether the 
principles set vision ecclesiastical organization. Development of Goals and 
techniques should be used in the administration of ecclesiastical organization on 
issues of development sangha in the country. 
 2. Should manage with knowledge in the development of sangha to 
build reconciliation in the community. 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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 3. Should have the research organization with neighboring country in the 
education sector to develop sangha in a Buddhist community reconciliation in 
order to prepare to participate with ASEAN  in 2015 in order to jointly develop 
sangha. 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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บทคัดย่อ 
 การบริหารจัดการคนเก่ง ถือเป็นกระบวนการที่ใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาองค์การ
เกิดจากมีแนวคิดหลักในการให้ความส าคัญต่อกลุ่มคนที่มีความส าคัญในการสร้างผลการปฏิบัติงาน
ที่ดีและสร้างเสริมความก้าวหน้าให้แก่องค์การ ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอยู่เป็นจ านวนน้อยในองค์การ 
เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลง สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง 
และสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นเรื่องที่แต่ละองค์การจะต้องออกแบบให้เหมาะสมกับ
องค์การของตนเอง ไม่มีสูตรส าเร็จ  เป็นกระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยการ
วิเคราะห์และวางแผนมีความสอดคล้องกันในการหาแหล่งที่มา การกลั่นกรอง การคัดเลือก การ
น ามาใช้ การพัฒนา และการท าให้คงอยู่ ของทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูงและสามารถท างานได้
มีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารคนเก่งสามารถด าเนินการตามหลักการได้
ดังนี้ การระบุคนเก่ง การฝึกอบรมและพัฒนาคนเก่ง การจ่ายค่าตอบแทน การให้รางวัลคนเก่งและ
การรักษาคนเก่งตามล าดับ 
 
ค ำส ำคัญ : คนเก่ง,องค์กร,บริหารจัดการ 

 
 

                                                 
 Teacher of Chaiyaphum Rajabhat 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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

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

In an organization there are a number of personnel who have good 
performance different from others. These groups of people are considered as 
talents of the organization. This is the personnel with a very good level of 
knowledge and skills being able to operate effectively, solve problems on their 
own, and be creative in working with high performance and potential. There are not 
many in each organization compared to the whole organization. It is the heart of 
the organization or new ideas in operation of the organization. 
 However, organizations still want these people to stay within the 
organization to strengthen their organization. As a result, there is competition for 
talent between organizations, also called the War of Talent. If the organization lost 
a good man, it results in the loss of both competent and highly skilled personnel 
and also the loss of expertise and knowledge in the work that is attached to the 
person. For this reason, organizations have begun to focus on managing talent in 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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order to make the organization benefit from a limited number of talented people 
and can maintain these talents in the organization. They can also attract good 
people from outside to join the organization. Accordingly, talent management has 
played an important role in managing this matter so far. 
 
2. TALENT MANAGEMENT 
 Talent Management demonstrates the importance of people who 
contribute to the organization's good performance and advancement, and to 
prepare for change and create competitive advantage. The 4 steps of management 
system are as follows: 
   1. Identification Talent 

 To identify who is a good person of the organization, it is necessary to 
assess personnel in the organization, who is the best person to be maintained in 
the organization. To identify the good of the organization must start with 
determining organization's goal; what is the ultimate goal of the organization? Then 
the goals of the organization must be transformed into the goals of each segment. 
Transforming the organization's goals into the goals of the division will help to align 
the goals of the division and to respond effectively to the goals of organization; 
when it clearly defines what are the organization's and division's goals?, it will be 
possible to define and identify qualities and attributes of talented people as 
required by each department and organization. This will allow the qualities and 
attributes of the talented people to be aligned with the real needs of the division 
and the organization. The qualities and attributes of talented people, both in terms 
of competence, knowledge and skill set in this way, it helps the organization to 
meet the needs and the ability to achieve the goals of department and 
organization. Generally, personnel in organizations can be grouped into groups to 
be able to manage each group appropriately as follows: 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 
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Grouping Personnel in Organization  

 Potential 
 
 
 
 
 

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

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

 2. Work Horses: employees with low potential, but high performance. The 
organization must develop to find a way to raise their capacity or potential. This 
will be beneficial to the organization in the long run. 

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

 4. Dead Wood: employees with low potential and low performance to 
move to another responsible job that is not important or find a suitable job or if it 
is not developed, may be issued or dismissed. 
 2. Training and Development Talents 
 Berger & Berger (Berger, A.L and Berger, 2004: 297) stated that method to 
train and develop the talent consists of 10 categories: 
 1. Coaching is regarded as a strategy for personnel development, due to 
a talent needs coaches, trainers, and mentors to succeed in coaching and guiding 

ม้างาน 
(work Horse) 

ดาว 
(Stars) 

ไม้ตายซาก 
(Dead Wood) 

เด็กมีปัญหา 
(Problem Children) Low High 

ผลการประเมิน
การปฏิบตัิงาน 
(Performance) 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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to succeed in the job. The role of instructor or counselor may come from many 
people in the organization according to each role in work. 
 2. Job Rotation becomes useful to add new experiences and help 
personnel get new knowledge from different sectors in organization. Talent can 
learn new jobs and work quickly and have a high level of learning new work, and 
organization must carefully consider that the competence of each individual is 
appropriate, so that organization must define learning objectives and drive to have 
a mentor to help guide in work. 
 3. Task Force Assignment is in need to develop new functionalities for 
searching future career. 
 4. Internal Education and Training is to create a training curriculum that is 
consistent with competencies that the organization needs. 
 5. Executive Programs and External Course Work focus on training through 
the use of universities’ educational curriculum consisting of the executive 
education program with not long duration of study, and spend studying time during 
holidays. So that organization can send executives to study at those universities. 
 6. Guided Reading is the nature of self-learning. The talents will spend 
their free time to read and learn more books as guided by organization. 
 7. Teaching as Learning is to appoint talent to teach. The talent being 
instructor will have to be of knowledgeable in the subject as well. 
 8. Extracurricular Activity is a special activity to develop the talent that 
can be a community or social activity, such as joining a community activity group to 
return benefits to the community that creates an image for the organization. 
 9. E-Learning is to learn by means of Web-based learning, which can 
access resources anywhere and anytime.  

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

organization. It is the role and the duty of organization to reward the personnel and 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 
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talented people who create work and value of the organization. Therefore, 
consideration of compensation and reward to the talent should be designed with a 
difference and fair, and it can create more value for organization than the other 
personnel. 
 4. Retention Talent 

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

  
3. THE BUDDHIST PRINCIPLES FOR TALENT MANAGEMENT 

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

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

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
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regarded as Dhamma for social solidarity and retain in organization consisting of 4 
categories as follows: 

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

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

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

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

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

3. Atthacariyā stands for good deeds being beneficial to others, means that 
the person is unselfish, caring, and helping other people's affairs, know how to do 
benefit for others or society as appropriate for status and opportunities, not be 
selfish when people or society face sufferings. 
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long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 
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toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

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

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

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ABSTRACT 
The objectives of this research were 1) to study the achieved 

outcomes of the five precepts project in Lampaimat district Buriram province                                                   
2) to study factors affecting to the achieved outcomes of the five precepts 
project in Lampaimat district Buriram province and 3) to propose for developing 
of the five precepts project in Lampaimat district Buriram province.        

 This research was the mixed methods research between the qualitative 
research and quantitative research. The populations of this research were the 8,611 
people at Bangyang Sub-District, Lampaimat District, Buriram Province.                   
The calculation of the sampling group was used by Taro Yamane formula. The 
sampling group was 400 people. The tool for data collection was used by the 
questionnaire that with reliance as 0.804 and the research findings analysis was used 
by the ready computer program of social sciences. The statistics used the frequency, 
percentage, mean, standard deviation (S.D.) to explain the general status from the 
person data of respondents of questionnaires and tested hypothesis for studying the 
factors affecting to the achieved outcomes of the Five Precepts by Multiple 
Regression and the qualitative research through in depth interview from 10 key 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
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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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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informants and the data analysis was used by interview as the tool and then 
analyzed the data through the Content Analysis Technique.   
The findings of the research were as follow: 

   1. The result data analysis of level agreement to achieved outcomes 
of the five precepts project in Lampaimat district Buriram province in overall, 
was the highest level with an average and deviation scale at highest level ( ̅ = 
4.29, S.D.= 0.355) considered with each section found that the highest means 
that society section was highest level ( ̅ = 4.31, S.D. = 0.443) and community 
section was highest level ( ̅ = 4.30, S.D. = 0.473) and next, morality section was 
highest level ( ̅ = 4.28, S.D. = 0.448) last, family section was highest level ( ̅ = 
4.25, S.D. = 0.448) respectively.   

2. The levels of factors effects on achieved outcomes of five precepts 
project in Lampaimat district , Buriram province in overall , was the highest 
level with an average and deviation scale at ( ̅ = 4.25, S.D. = 0.389) considered 
with each the section showed that the planning section was highest level ( ̅ = 
4.28, S.D. = 0.482)  and next, acting section was highest level ( ̅ = 4.24, S.D. = 
0.496), checking section was highest level ( ̅ = 4.23, S.D. = 0.429) and last doing 
section was highest level ( ̅ = 4.22, S.D. = 0.457).   

3. The factors effecting on achieved outcomes of five precepts 
project in Lampaimat district, Buriram province such as acting section (X4), doing 
section (X2), and checking section (X3) to effect on achieved outcomes of the 
project with significantly statistics at the level of 0.05 by the having the 
effectiveness of forecast (Adjusted R2) with 0.588 and can forecast the achieved 
outcomes of the Five Precepts project as 58.80 percent.  

4. The guidelines  for development to the five precepts project               
in Lampaimat district , Buriram province , found that should have the plan for 
the best practice, should have the activity continuously  for the successful 
project as the objectives efficiently. The leader should promote the participants 
have the encouragement for activity and leader should have the responsibility 
in the best administration and always control it.     
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้วัตถุประสงค์ คือ 1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 
5 ในอ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ในอ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 3. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนา
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในอ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  

     การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประชากรใน
การวิจัยคือ ประชาชนในต าบลบ้านยาง อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ในการวิจัย จ านวน 
8,611 คนค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 400 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 
0.804 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้คือ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการอธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไป 
และ ทดสอบสมมติฐานเพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression) และการวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์เก็บข้อมูลโดย การ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาพรรณนา
เป็นความเรียง (Content Analysis Technique)   
ผลการวิจัยพบว่า 

       1. ระดับความคิดเห็นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ใน
อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.29, S.D. = 0.355) 
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านสังคมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 
4.31, S.D. = 0.433) และ ด้านชุมชนอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.30, S.D. = 0.473) รองลงมา 
คือ ด้านศีลธรรมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.28, S.D. = 0.448) และ ด้านครอบครัวอยู่ในระดับ
มาก ( ̅ = 4.25, S.D. = 0.488) ตามล าดับ 
      2. ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในอ าเภอล า
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.25, S.D. = 0.389) เมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการวางแผน  อยู่ในระดับมากที่สุด 
( ̅ = 4.31, S.D. = 0.482) รองลงมา คือ ด้านการแก้ไขปรับปรุง อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.24, 
S.D. = 0.496) ด้านการตรวจสอบ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.23, S.D. = 0.429) และ ด้านการ
ปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.22, S.D. = 0.457)  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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       3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในอ าเภอล า
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ปัจจัย ด้านการการแก้ไขปัญหา (X4) ด้านการปฏิบัติ (X2) และ
ด้านการตรวจสอบ (X3) ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของของโครงการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์การพยากรณ์ (Adjusted R2) เท่ากับ 0.588 สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้ร้อยละ 58.80      

4. แนวทางในการพัฒนาโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในอ าเภอล าปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ควรมีการวางแผนที่ชัดเจนที่น าไปสู่การปฏิบัติที่ดี ควรมีการจัดกิจกรรม
ต่อเนื่องเพ่ือให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้น าควรส่งเสริมให้
ผู้เข้าร่วมมีก าลังใจการท ากิจกรรม และผู้น าควรมีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการที่ดีและ
ก ากับติดตามอยู่เสมอ 

       
1. INTRODUCTION 

The project has launch at the five villages with villager’s participation. 
The BORVON has organized the people to come to participate in the project as 
having faith on the five precept observing. The village committee has prepared 
to welcome the villagers from 13 villages to join the five precepts project has 
the population of the 13 villages in Tambon Banyang. The arrangement of the 
project team comes to discus with villagers to join in the project and also the 
goodness of the project to the villagers to understand the main point of having 
the benefit to all. However, the abbot has to explain clearly about the training 
program which, it will last for months with the Buddhist. Therefore, all people 
in the village should take this opportunity to join the project to observe the five 
precepts project to get rid of productive behavior to abandon the liquor 
intoxicated and the benefits of family and health of villages, according, to the 
principles of practicing the five precepts to build of the good behavior of 
individuality, family and the community to have peace in mind and to help the 
peacefulness to the society as a whole, thus ones may ask that how to the 
evaluation of five precepts project, who come to participated the program, first 
of all. The term of village project has organized the village people thru the 
village committee to prepare to come to practice the village five projects which 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
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2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
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the team of village committee has organize the village people and arrange the 
place to for meeting the abbot and the monks in the village Wat has prepared 
the “Sala Wat” as the room, the sitting, and the bathroom as clean as possible 
to facilitate the meeting to build the moral and the meritocracy to all villagers 
with the team of the project-training had ready sent the team of experts to 
project in each village to lay down the flagpole of Dhamma in the village, which 
may called the golden mind project of the villagers, especially, taking the best 
practice to their mind of the villagers. The significant points of the five projects 
are to enhancement the most fundamental principles of human life which is 
the five precepts to encourage the villagers to adapt to avoid the bad habits 
and become (mental model) to prepare villagers to become a real Buddhists to 
meet the best of family life. If the people have practiced the five precepts 
thoroughly, it is the great significance to all villagers, the healthier individuals, 
good economy for each family, peace and security for community. The benefits 
of devise as refrain from smoking, intoxicated drinking will bring about the 
peace security to all. In the part, villagers were lived happily with nature and 
green environment. Now the villagers have faced with the affected by the 
drinking the intoxicated beverages and gambling all long year, especially buying 
the illicit-lottery including taking the mad-drug of the young adult in the families 
in the villages that brings about the threats, and security of both mental and 
physical to our villagers. The old norm of living with the Buddhist principles was 
detrimental to the wealth of village, the problems are how to bring back the 
good life wealth to the villages and how protect our young generations to 
withering a way of the drug addict from the young generation. It our nation is 
not able to seal the mad drug, liquor and mad drug form the village. The village 
people will be destroyed by illegal drug using, so the Buddhist Sangha has to 
come to help solve the problems of the people throughout the nation.  

    The National Office of Buddhism (2014) stated that five precepts 
launched by Somdet Phra maharatchamankalacharn who acts as the supreme 
patriarch and the abbot of Wat Pak Nam who advocated the five precepts 
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children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 
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project and founder of the project, then the Five precepts has widespread thru 
all villages concerned. Since, the project has launched and the village people 
have welcome to join with the life’s living both family economy villagers and 
individual health. Now, the villages though out Thailand have faced the new 
environment of rapid changing of function, mostly the villagers have face with 
new types of danger that is threat of life by changing of the new digital 
technology, people know the inequality of distribution of wealth from the 
national development process as example, the means of trickle-down effect 
that remain unchanged, then becomes a wave of uncomfortable of the mad 
vices that captures the mind life of young students and the adult of the 
villagers, while the old pattern of life has come to their life as beverage 
intoxication and the new wave of digitization and, in the same time  all types of 
agricultural productions as rice, corn, rubber flood, drought, illegal drugs, 
lottery, horse-drug cigarettes, family debts becomes the misery of whole family 
to cope with the rapid the new waves of global changing, it is the right time for 
five precepts project to implementation. These are the severely problems, so 
the preventing and the save methods of Buddhism has come to counter with 
the villager’s leaders, to recall the greatness of saving life and souls of people 
by means of put the five precepts principles to cure the drastic change of 
village’s situation, then the focusing problems will direct to reduce the tension 
by way of Buddhist method and an assessing this project.   
 
2. OBJECTIVES OF THE RESEARCH    

2.1 To study the achieved outcomes of the Five Precepts project in 
Lampaimat district Buriram province  

2.2 To study factors affecting to the achieved outcomes of the Five 
Precepts Project in 

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

Buriram province” the researcher is searching about the related research, 
document and textbook to design the research correctly as follows: 

3.1 Model of the research 
 “achieved outcomes of the Five Precepts project in Lampaimat district 

Buriram province” the research designed by using mix-methods approach: 
consists of two types as follow, qualitative research: The data will be collected 
by In-Depth Interview (face-to-face) interview and Group Discussion form the 
key informants will be set from the researcher. And quantitative research: The 
data will be collected by Survey Research from questionnaire 

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

district Lampaimat district Buriram province. 
3.3 Sampling 
Researcher is specified the sampling of villagers in Ban Yang sub-district 

Lampaimat district Buriram province (Sample Size) that using the Statistics, (Taro 
Yamane, quoted in 2008) to specify the sampling  is 400 sampling.   

3.4 Data analysis  
Data analysis is divided to two parts  
1. Descriptive Statistics to explain the general information of 

respondents of questionnaire, by using (Frequency) and (Percentage). Then, 
factors affecting to the achieved outcomes of the Five Precepts Project in 
Lampaimat district Buriram province  and achieved outcomes of the Five 
Precepts project in Lampaimat district Buriram province are using (x ) and 
(Standard Deviation). 

2. Inferential Statistics refers (Multiple Regression Analysis) by using 
Stepwise to predict 1 dependent variable to affect 2 independent variable that 
it’s affecting to achieved outcomes of the Five Precepts project in Lampaimat 
district Buriram province, the statistically significant (level 0.05)  
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4. RESULTS 
4.1 The status of achieved outcomes of the Five Precepts project in 

Lampaimat district Buriram province. The result data analysis of level 
agreement to achieved outcomes of the Five Precepts Project in Lampaimat 
district Buriram province in overall , was the high level with an average and 
deviation scale at (  = 4.31, S.D. = 0.482) in considering found that the means 
of frequency to most level is able to plan the administration project and able 
to have the strategy for conducting is highest level (  = 4.36, S.D. = 0.625) and 
next, able to propagate the activity is highest level ( ̅ = 4.32, S.D. = 0.626), able 
to design a good activity by participation is highest level ( ̅ = 4.32, S.D. = 0.635), 
able to have the objective in accordance with development plan is highest 
level ( ̅ = 4.30, S.D. = 0.651)  and able to brainstorm for seeking the conducted  
is highest level ( ̅ = 4.29, S.D. = 0.627)  respectively.  

4.2 level agreements (opinion) has factors affecting of the Five 
The levels of factors effects on achieved outcomes of Five Precepts 

Project in Lampaimat district , Buriram province in overall , was the high level 
with an average and deviation scale at ( ̅ = 4.25, S.D. = 0.389) considered with 
each the section showed that the planning section is highest level ( ̅ = 4.28, 
S.D. = 0.482)  and next, acting section is high level ( ̅ = 4.24, S.D. = 0.496), 
Checking Section is high level ( ̅ = 4.23, S.D. = 0.429) and last doing section is 
high level ( ̅ = 4.22, S.D. = 0.457).  

And then, the factors effecting on achieved outcomes of Five 
Precepts Project in Lampaimat district, Buriram province such as Acting section 
(X4), Doing section (X2), and Checking section (X3) to effect on achieved 
outcomes of the project with significantly statistics at the level of 0.05 by the 
having the effectiveness of forecast (Adjusted R2) with 0.349 and can forecast 
achieved outcomes of the Five Precepts Project as 34.90 percent.  

4.3 The purpose for developing of level agreement (opinion) has 
achieved outcomes of the Five Precepts Project in Lampaimat district 
Buriram province 
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การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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The guidelines for development to the Five Precepts Project in 
Lampaimat district , Buriram province , found that should have the plan for the 
best practice, should have the activity continuously  for the successful project 
as the objectives efficiently. The leader should promote the participants have 
the encouragement for activity and leader should have the responsibility in the 
best administration and always control it.      
4.4 The result of involvement between the factors affecting the achieved 
outcomes of the Five Precepts Project in Lampaimat district Buriram 
province as the table 1 following:  
 

Table 1. The (Stepwise Multiple Regression) of the achieved outcomes 
of the Five Precepts project in Lampaimat district Buriram province 
Arrange of Predictor variables R R2 Adjusted 

R2 
F 

(X4)      0.696 0.484 0.483 373.501** 
(X4)     (X2)      0.756 0.572 0.570 264.997** 
(X4)     (X2)     (X3)           0.769 0.591 0.588 191.084** 
     * The statistically significant (level 0.05)  

According to table, found that acting section (X4) was predicted to the 
achieved outcomes of the Five Precepts project in Lampaimat district Buriram 
province and the statistically significant (level 0.05) as the concern about a 
correlation coefficient (Adjusted R2) = 0.483 showed that Acting section can 
predict the achieved outcomes of the Five Precepts project in Lampaimat 
district Buriram province to 48.30%. And then, adding the prediction doing 
section (X2) is correlation coefficient (Adjusted R2) = 0.570 showed that doing 
section can add the efficiency the prediction to the statistically significant (level 
0.05) that is acting section, planning section and doing section which can 
coordinate prediction of achieved outcomes of the Five Precepts project in 
Lampaimat district Buriram province to 57.00%. Under this, when adding the 
prediction doing section (X2) is correlation coefficient (Adjusted R2) = 0.588 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 
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showed that checking section can add the efficiency the prediction to the 
statistically significant (level 0.05) which acting section, doing section and 
checking can coordinate prediction of achieved outcomes of the Five Precepts 
project in Lampaimat district Buriram province to 58.80%.  

Table 2. Multiple Regression of variable in prediction to achieved 
outcomes of the Five Precepts project in Lampaimat district Buriram province 
by using Stepwise 

    
All variables in prediction  
into step   b SEb   t sig 

Acting section (X4) 0.317 0.029 0.444 10.943 0.000 
Doing Section  (X2) 0.221 0.033 0.285 6.651 0.000 
Checking Section  (X3) 0.147 0.034 0.177 4.370 0.000 
      R    =    0.769 
R2   =   0.591 Adjusted R2 = 0.588 

F    =    191.084 

 SEest 
a 
Durbin – 
Watson 

       =    0.227 
       =    1.389 
       =    1.704 

Showed, Acting section (X4), doing section (X2) and checking section (X3) 
considered with factors affecting to the achieved outcomes of the Five Precepts 
Project in Lampaimat district Buriram province .What are the factors affecting 
the achieved outcomes of the Five Precepts Project in Lampaimat district 
Buriram province? (Y) in the statistically significant (level 0.05) and explain in 
adjustment (Adjusted R2) to the achieved outcomes of the Five Precepts Project 
in Lampaimat district Buriram province to 58.80% and Multiple Regression (Y) 
and prediction (X4, X2, X3) = 0.769 and prediction error = 0.227 that correlation 
coefficient of Standard Error (raw score) b = 0.317, 0.221 and 0.147. Then, 
correlation coefficient of Standard Error (standard score)  = 0.444, 0.285 and 
0.177 that Durbin Watson is 1.704 > 1.5, therefore, these data showed that 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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autocorrelation. Forecasting of the achieved outcomes of the Five Precepts 
project in Lampaimat district Buriram province from raw score as following  

 ̂=1.389 + 0.317 (X4) + 0.221 (X2) + 0.147 (X3) 
    According to forecast from raw score showed that if acting section 

(X4) increasing 1 unit, so prediction to achieved outcomes of the Five Precepts 
project in Lampaimat district Buriram province and increasing 0.317, if doing 
section (X2)  increase 1 unit that is prediction to achieved outcomes of the Five 
Precepts project in Lampaimat district Buriram province and increasing 0.221 if 
checking section (X3) increase 1 unit that prediction to achieved outcomes of 
the Five Precepts project in Lampaimat district Buriram province increasing 
0.147. Forecasting of the achieved outcomes of the Five Precepts project in 
Lampaimat district Buriram province from standard score as following 

 ̂y = 0.444 (X4) + 0.285 (X2) + 0.177 (X3) 
     According to forecast from raw score showed that if acting section 

(X4) increasing 1 unit, so prediction to achieved outcomes of the Five Precepts 
project in Lampaimat district Buriram province and increasing 0.444, if doing 
section (X2)  increase 1 unit that is prediction to achieved outcomes of the Five 
Precepts project in Lampaimat district Buriram province and increasing 0.285, if 
checking section (X3) increase 1 unit that prediction to achieved outcomes of 
the Five Precepts project in Lampaimat district Buriram province increasing 
0.177 

 
5. DISCUSSION 

  5.1 The level opinion to affect the Five Precepts Project to 
overview, achieved outcomes is highest level  (  = 4.31, S.D. = 0.482) in 
considering found that the means of frequency to most level is able to plan 
the administration project and able to have the strategy for conducting is 
highest level (  = 4.36, S.D. = 0.625) and next, able to propagate the activity is 
highest level ( ̅ = 4.32, S.D. = 0.626), able to design a good activity by 
participation is highest level ( ̅ = 4.32, S.D. = 0.635), able to have the objective 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 
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in accordance with development plan is highest level ( ̅ = 4.30, S.D. = 0.651)  
and able to brainstorm for seeking the conducted  is highest level ( ̅ = 4.29, 
S.D. = 0.627)  respectively.  

     5.2 The level of opinion to achieved outcomes of the Five 
Precepts Project  

     The factors affecting of the Five Precepts Project to overview, the 
result are ranking that the level is highest level ( ̅ = 4.25, S.D. = 0.389) 
considered with each the section showed that the planning section is highest 
level ( ̅ = 4.28, S.D. = 0.482) and next, acting section is high level ( ̅ = 4.24, S.D. 
= 0.496), Checking Section is high level ( ̅ = 4.23, S.D. = 0.429) and last doing 
section is high level ( ̅ = 4.22, S.D. = 0.457) 

      5.3 The level of opinion had effecting to achieved outcomes of 
the Five Precepts Project  

     The factors effecting on achieved outcomes of Five Precepts Project 
in Lampaimat district, Buriram province such as Acting section (X4), Doing section 
(X2), and Checking section (X3) to effect on achieved outcomes of the project 
with significantly statistics at the level of 0.05 by the having the effectiveness of 
forecast (Adjusted R2) with 0.588 and can forecast achieved outcomes of the 
Five Precepts Project as 58.80 percent.  

 
6. DISCUSSIONS 

     Data analysis of Factors affecting to the achieved outcomes of the 
Five Precepts Project can discuss as follow    

     Factors affecting to the achieved outcomes of the Five Precepts 
Project found that acting section (X4), Doing Section (X2) and Acting section (X3) 
had affects to achieved outcomes (Y) at the statistically significant (level 0.05) 
that can predict the factor effecting the achieved outcomes of the Five 
Precepts Project accordance with accordance with with Phrakhruwinaithorn 
Anek Tejavaro (Yai-in) (2016) studied “the administrative project of five precepts 
for building joined living cultural under propel in the model communities in 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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lower northern region” found that the factors had effected to the project 
management of village to build living culture in community model according to 
the POSCORB principles, the supporting and budge to having the Sangkha 
organization was the key factor for the working movement and having the 
public sector to support, then, building the standard and co-living culture in 
overall could have the welfare from the effect of the project management of  
five precepts village to build living culture in community and leaders in the 
community have successful by taking five precepts in organization to manage 
and guide line to move the project, the model of co-living culture by using the 
principle of the five precepts village in the horizontal model that happened 
through working co-operation of society was better than last time of research.   

     Then, The result of the level agreement to achieved outcomes of 
the Five Precepts project when considering in each section, Society Section was 
highest level ( ̅ = 4.31) and Community Section is highest level ( ̅ = 4.30) and 
next, Morality Section is highest level ( ̅ = 4.28) last, Family Section is highest 
level ( ̅ = 4.25) respectively, accordance with Wilaiporn Unchaoban (2011) 
studied “The Study of the behavior of The Application of The Five Precepts to 
Daily Life for the Executives and the Members of Sub-District Administration, 
Taphanhin District, Phichit Province” found that overall, at the highest level (x = 
4.26 - 4.22) sincerity, and never breaking the promise or hardship. While factors 
affecting to the achieved outcomes of the Five Precepts Project found that 
acting section, planning section, planning section and checking section agreed 
with hypothesis to affect the achieved outcomes of the Five Precepts Project 
accordance with Phramaha Krisada Kittisobhano (2016) studied “Building the 
Reconciliation by be driven with Five Precepts Village Project in Ayutthaya 
Province” showed that the process of the creation of reconciliation by driven 
with Five precepts village project will be used the project management with 
Planning, Organizing, Staffing, Direction, Coordinating, Reporting and Budgeting 
by community leader with 6 principles such as The right principle, The suitable 
principle, The pure principle, The fairness principle, The Promvihandham 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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principle and The sacrifice principle and all of its will be push the reconciliation 
in community.  

 
7. SUGGESTION   
 7.1 General Suggestion   

 1. The government should promote the temple to expand more 
precept throughout the land to support the project.  

 2. The conducted of five precepts should emphasize the activity 
accordance with living and clearly purpose for taking the principles of Dhamma 
in daily life.  

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

 4. Office of Buddhism should take this achieved outcome of the Five 
Precepts Project for applying the activity and designing the activity accordance 
with doing duty life. 

     
 7.2 Suggestion Research In The Future   

 1. Research in the future should have to study the different area 
along with social context, culture and living for understanding the new model 
of five precepts project 

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

  3. The organization should promote practicing Panyasin Panyadham 
though the nation 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 
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to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 
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คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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การพัฒนากลยุทธ์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง 

THE DEVELOP OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF ACHIEVEMENT  
FOR THE MEDIUM – SIZED PRIMARY SCHOOL. 

 
วิจิตร นารอง อุดม  จ ารัสพันธุ์ พิชญ์  ฉายายนต์  

Wijit Narong, Udom  Jumrasphan, Pitchaya  Chayayond  
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและประเมินกลยุทธ์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง มีวิธีด าเนินการวิจัย แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การ
พัฒนากลยุทธ์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีการด าเนินการ 2 ขั้นตอน คือ1)การสร้าง
กลยุทธ์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เครื่องมือในการวิจัย คือแนวค าถามเชิงลึก เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยสัมภาษณ์ด้วยตนเอง น ามาวิเคราะห์ข้อมูล เชิงเนื้อหา สร้างข้อสรุป 2) การ
ยืนยันกลยุทธ์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ความ
คิดเห็น แบบชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัย ส่งแบบสอบถามเก็บ
รวบรวมข้อมูลทางไปรษณีย์ การวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าทางสถิติโดยการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน และค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์ ระยะที่ 2 การประเมินความเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าทางสถิติโดยการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  

ผลการวิจัยพบว่า 

                                                           
 A doctorate student, Education Administration, Faculty of Education, Udon Thani 

Rajabhat University 
 Lecturer in Education Administration, Faculty of Education, Udon Thani Rajabhat 

University 
 Lecturer in Education Administration, Faculty of Education, Udon Thani 

Rajabhat 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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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1. กลยุทธ์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ประกอบด้วย 7 กิจกรรมขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์และน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ มี 5 ด้านคือ1)
ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน จ านวน13 กิจกรรม  2)ด้านการส่งเสริมให้ครูจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ จ านวน 10 กิจกรรม 3)ด้านการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา  จ านวน 15 กิจกรรม 4) ด้านการนิเทศภายในและภายนอกที่มีประสิทธิภาพ จ านวน 7 
กิจกรรม5) ด้านการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและเครือข่าย  
จ านวน 8 กิจกรรมและขั้นตอนที่ 3 การประเมินความก้าวหน้าของงานตามเป้าหมาย  จ านวน 8 
กิจกรรม 

2.การประเมินความเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ จากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 
990  คน โดยจ าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 330  คน หัวหน้าครูวิชาการ 330  คน และ
ผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกรรมการสถานศึกษา 330  คน  พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย 
4.54 อยู่ในระดับมากที่สุด  หัวหน้าครูวิชาการมีค่าเฉลี่ย 4.66  ในระดับมากที่สุด  และผู้ปกครอง
นักเรียนที่เป็นกรรมการสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.58อยู่ในระดับมากที่สุด สรุปได้ว่าโดยรวมทั้ง 3
ขั้นตอน68  กิจกรรมมีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค าส าคัญ:การพัฒนากลยุทธ์ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 

ABSTRACT 
 This research was conducted to develop and evaluate the strategy of 
achievement improvement for medium-sized schools. The research method was 
divided into 2 phases. The first phase was the development of achievement 
improvement strategy composed of 2 procedures. (1) The strategy of achievement 
improvement was created. In-depth interview question was used as a research tool 
for collecting data. Content analysis was employed to analyze the data from the 
interview. (2) The strategy of achievement improvement was affirmed. Five-point 
rating scale questionnaire was employed as a research tool sent and returned 
through the mail. The collected data were statistically analyzed for median 
andinterquartile range (IQR). The second phase was the evaluation of feasibility in 
strategy implementation of achievement improvement for medium-sized schools. 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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Descriptive statistics were used to analyze data for mean ( X ) and standard 
deviation (S.D.).  

The findings revealed the following two main points: 
1. The strategy of achievement improvement for medium-sized 

schools,consisted of 3 steps. First, analysis of current circumstances in the 
achievement was composed of 7 activities. Second, strategy development and 
implementation consisted of 5 aspects: 1) promotion of learning management for 
students comprising 13 activities, 2) promotion of instructional management with 
high quality for teachers comprising 10 activities, 3) administration and management 
of school administrators comprising 15 activities, 4) efficient internal and external 
supervision comprising 7 activities, and 5) involvement of school committee, 
guardian, community, and network comprising 8 activities. Third,evaluation of 
progress of work performed on target was composed of 8 activities.          

2. Evaluating the feasibility in strategy implementation from surveying 990 
questionnaire respondents; 330 school administrators, 330 heads of academic 
affairs, and 330 guardians who were school committee, it showed that the 
feasibility for school administrators was at very high level ( X = 4.54), the feasibility 
for heads of academic affairs was at very high level ( X =4.66), and the feasibility for 
guardians who were school committee was at very high level ( X =4.51). It can be 
concluded that these three steps with 68 activities had very high level of feasibility 
in strategy implementation.  
Keywords:  development of strategy, achievement improvement, medium-sized 
  schools  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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1. บทน า 
ภาพการพัฒนาการศึกษาผลจากการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าคุณภาพการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานของประเทศไทยยังไม่ถึงระดับมาตรฐานสากล  โดยศึกษาจากข้อมูลจากผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนในระดับชาติและระดับนานาชาติทั้งหมดมีประเด็นปัญหารายละเอียดดังนี้ ประเด็นที่
หนึ่งคือ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Testing หรือ O-
NET) ในปีการศึกษา 2555 - 2557 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 5 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ ไม่มีระดับชั้นใดที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50 ในประเด็นที่สองคือ ผลการ
ประเมินระดับนานาชาติ เป็นผลการทดสอบ Programmer for International Student 
Assessment (PISA) เมื่อพิจารณาผลของนักเรียนจากประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ในการทดสอบปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2556) นักเรียนไทยได้ผลคะแนนสูงกว่าทั้งมาเลเซียและ
อินโดนีเซียทุกวิชา แต่ต่ ากว่าสิงคโปร์ซึ่งมีคะแนนทุกวิชาในกลุ่มบนสุดของโลกและเวียดนามซึ่งเพ่ิง
เข้าทดสอบเป็นครั้งแรก ในประเด็นที่สามคือ ผลการประเมินระดับนานาชาติ TIMSS (Trends in 
International Mathematics and Science Study) พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผล
คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นอันดับที่ 25 จาก 63 ประเทศ วิชาคณิตศาสตร์คะแนนลดลงไปอยู่ใน
อันดับที่ 28 และในประเด็นที่สี่ ด้านการการพิจารณาดัชนีการพัฒนามนุษย์โครงการการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ  พบว่าประเทศไทยมีดัชนีการพัฒนาทุนมนุษย์อยู่ในล าดับที่ 81 จากทั้งหมด 134  
ประเทศซึ่งเป็นล าดับที่ต่ ากว่าอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สะท้อนให้เห็นว่า 
ประเทศไทยพัฒนาน้อยกว่าประเทศอ่ืน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 2557: 9-
19) พบว่าการปฏิรูปที่ผ่านมามีเรื่องที่มีปัญหาต้องเร่งพัฒนาปรับปรุงและต่อยอด ทั้งในด้านคุณภาพ
ผู้เรียน ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่อยู่ในระดับต่ า
และคุณภาพของเด็กยังไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 

จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National 
Education Test หรือ O-NET) ปี พ.ศ. 2555 -2556  ของโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาด
ใหญ่ จ านวน 3 ปีการศึกษา จะพบว่าผลการทดสอบในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย ดังนี้ ปีการศึกษา 2555 
โรงเรียนขนาดเล็ก ค่าเฉลี่ยร้อยละ 43.15 โรงเรียนขนาดกลาง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 42.63 โรงเรียน
ขนาดใหญ่ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 44.47 พบว่าโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ต่ ากว่าขนาดเล็กและขนาดใหญ่  ปีการศึกษา 2556 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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โรงเรียนขนาดเล็ก ค่าเฉลี่ยร้อยละ 42.54 โรงเรียนขนาดกลาง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 42.87 โรงเรียน
ขนาดใหญ่ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 44.85 จะเห็นได้ว่าโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดกลางมีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ต่ ากว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ และปีการศึกษา 2557  
โรงเรียนขนาดเล็ก ค่าเฉลี่ยร้อยละ 43.47 โรงเรียนขนาดกลาง ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 43.59 โรงเรียน
ขนาดใหญ่ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 45.69 พบว่าโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ต่ ากว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ผลของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีทิศทางที่คะแนนต่ าลงทุกรูปแบบ การประเมินทั้งในระดับนานาชาติ 
ระดับประเทศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้อค้นพบอีกด้านหนึ่งคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง
ต่ ากว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางต่ าลง
อย่างต่อเนื่องเป็นปัญหาระดับชาติที่ยังขาดการแก้ไข เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท านโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ 2558 เพ่ือเป็นปฐมบทในการยึดเป็นแนวทาง ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาคุณภาพผู้ เรียนทุกระดับ มีจุดเน้นด้านผู้ เรียนคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2557: 4) จากเหตุผลที่กล่าวมาดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับ
ปัญหาการปฏิรูปการศึกษา เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และจาก
การศึกษาปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในการที่จะวางแผนแก้ปัญหาดังกล่าวควรเป็นการวางแผนแก้ปัญหาที่มองแบบองค์รวมมี
ยุทธวิธีท่ีชาญฉลาด และมีแผนปฏิบัติการที่สมบูรณ์รองรับเป็นสิ่งที่องค์กรจ าเป็นต้องมีต้องเข้าใจ 
และต้องสร้างให้เกิดขึ้นเพ่ือสู่การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาที่มีประสิทธิผล (อโนทัย 
แทนสวัสดิ์,  2553: 1) การบริหารจัดการ เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในภาพรวม พสุ เดชะรินทร์, 2550 (อ้างถึงใน อโนทัยแทนสวัสด์, 2553: 6-7) ได้เสนอ
ปัจจัยหลักในการพัฒนาประกอบไปด้วย 1) การมียุทธศาสตร์ที่ดี 2) ความสามารถในการแปลงกล
ยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 3) ขีดสมรรถนะของบุคลากร 4) โครงสร้างและกระบวนการท างาน 5) ค่านิยม 
วัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ 6) ข้อมูลความรู้ 7) ตัวชี้วัด และ 8) ภาวะผู้น า 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ดังนั้นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นนั้นจึงอาศัยเครื่องมือในการบริหารจัดการคุณภาพ
ต่างๆผสมผสานกัน การวางแผนกลยุทธ์ เป็นประเด็นที่ส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้สถานศึกษามีการ
ก าหนดทศิทางที่ชัดเจน มีแนวทางปฏิบัติไปสู่ทิศทางที่ต้องการ สู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่มีคุณภาพต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดกลาง  

2.2 เพ่ือประเมินความเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางที่พัฒนาขึ้น 

 
3. ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) เพ่ือน าเสนอ
กลยุทธ์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง แบ่งออกเป็น  2 
ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 การพัฒนากลยุทธ์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดกลาง การพัฒนากลยุทธ์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรีย
ประถมศึกษาขนาดกลาง  โดยประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟายจ านวน 3 รอบ มีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้  
1. แหล่งข้อมูล เป็นผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 22 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purpose 
Sampling) พิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือก โดยจ าแนกผู้เชี่ยวชาญ ออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 
1) กลุ่มผู้บริหารระดับสูง ในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 2 คนโดยมี
คุณสมบัติ เป็นผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และเป็นผู้อ านวยการส านัก
ทดสอบทางการศึกษา  2) กลุ่มผู้บริหารระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 5 คน 3) กลุ่มศึกษานิเทศก์ จ านวน 5 คน  4) กลุ่ม
ผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 10 คน โดย
ผู้เชี่ยวชาญต้องมีคุณสมบัติ  

ระยะที่ 2 การประเมินความเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง ที่พัฒนาขึ้น 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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การประเมินความเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง โดยการวิจัยเชิงส ารวจ ผู้ประเมินประกอบด้วย  
1. ประชากร  1) ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 2,170 คน  2) หัวหน้าครูวิชาการ โรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดกลางส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ านวน 2,170 คน  3) ผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกรรมการสถานศึกษา จ านวน 2,170 คน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นผู้วิจัยใช้วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 22 คน ผู้วิจัยเดินทางไปสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเอง ในขั้นตอนเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) การวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis)  การตอบแบบสอบถาม Delphi รอบท่ี 2 และ 2  ผู้วิจัย
ส่งแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางไปรษณีย์ เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วผู้วิจัยใช้ Program SPSS ช่วยใน
การค านวณค่าแนวโน้มโดยใช้สถิติคือ ร้อยละ ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ พบว่า 
ค่ามัธยฐานที่ได้จากการค านวณ มีค่าตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าพิสัยระหว่าควอไทล์ มีค่าไม่เกิน 
1.50 ทั้งสองรอบ แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 22 คน มีการยืนยันและมีฉันทามติไปในทิศทาง
เดียวกันทุกกิจกรรม 
 
4. ผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยกลยุทธ์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดกลาง ผู้วิจัยสรุป 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 1) ผลการพัฒนากลยุทธ์การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง2) ผลการประเมินความเป็นไปได้ตามกลยุทธ์  
 4.1 ผลการพัฒนากลยุทธ์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษา   ขนาดกลาง  ผลการวิจัยเร่ืองการพัฒนากลยุทธ์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง  พบว่า กลยุทธ์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 68 กิจกรรม ดังนี้  ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 7 กิจกรรม 1) การวิเคราะห์คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 2) การวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรในรายวิชาที่สอบ O-NET 3) การวิเคราะห์ผล
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการเรียน 4) การวิเคราะห์ผลการส่งเสริมครูให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 5) การวิเคราะห์ผลการบริหารจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 6) การวิเคราะห์ผลการนิเทศภายนอกและภายในที่มีประสิทธิภาพ 7) การ
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย ขั้นตอนที่ 2 
การพัฒนาและการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  มี 5 ด้าน คือ 1) ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  
มี 13 กิจกรรม คือ (1) การสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการสอบ O-NET (2) 
การจัดกลุ่มผู้เรียนที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ (3) การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด 
(4) พัฒนานักเรียนให้อ่านออก เขียนได้ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย และ อ่านคล่อง เขียนคล่อง ตั้งแต่ช่วง
ชั้นที่ 1 (5) การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง (6) การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  (7) การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ (8) การส่งเสริม
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องทุกกิจกรรม  (9) การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยครูทุกคนให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านการเรียนด้วยความเอาใจใส่  (10) การ
เสริมสร้างวินัยนักเรียนให้มีความรับผิดชอบ เช่น การส่งงานให้ตรงเวลา ไม่ขาดเรียน   (11) การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามที่หลักสูตรก าหนด (12) การช่วยเหลือนักเรียนที่
ไมผ่่านเกณฑ์การจบหลักสูตร (13) การส่งเสริมให้ครูจัดค่ายกวดวิชา (ติว) เนื้อหาที่สอบตามตัวชี้วัด
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอบ O-NET  2) ด้านการส่งเสริมครูให้จัดการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ มี 10 กิจกรรม คือ (1) สร้างความตระหนักให้ครูเห็นความส าคัญในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน O-NET     (2) การพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานต าแหน่ง
วิชาชีพ (3) การพัฒนาครูให้สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการสืบค้นอย่างมีประสิทธิภาพ  (4) การ
พัฒนาครูให้สามารถจัดท าวิจัยในชั้นเรียน (5) การส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญในการวัดและ
ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน (6) การส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  (7) การปรับพฤติกรรมของครูเป็นการสร้างสัมพันธ์เชิงบวกกับ
นักเรียน (8) การใช้วิธีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง มาใช้ตัดสินผลการเรียนของนักเรียนให้มาก
ขึ้นโดยไม่ใช้ผลการทดสอบเพียงอย่างเดียว (9) การก าหนดรูปแบบพัฒนาการเรียนรู้และการจัด
กิจกรรมในกลุ่มสาระหลักที่เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียน (10) การน าคะแนน O-NET ไปสะท้อน
กลับให้ครูได้ปรับปรุง3) ด้านการส่งเสริมผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถเต็มตามบทบาท
หน้าที่ มี 15 กิจกรรม คือ   (1) การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้ใช้ทักษะในการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม(2) การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยการมีส่วนร่วมของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา(3) การจัดท าค าสั่งมอบหมายอ านาจ
หน้าที่ให้บุคลากรในโรงเรียนอย่างชัดเจนตามความสามารถ ความถนัดแต่ละบุคคล   (4) การจัดท า
คลังข้อสอบกลุ่มสาระที่ใช้สอบ O-NET (5) ผู้บริหารสถานศึกษาจัดท า SAR ทั้งของตนเองและ
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ร่วมกับบุคลากรจัดท า SARของโรงเรียน(6) ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่เต็มที่ เต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คณะครู นักเรียน และชุมชน (7) ผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องสร้างขวัญก าลังใจแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนO-NET (8) การจัดสอบ ONET เสมือนจริงระดับโรงเรียนและระดับเครือข่าย (Pre-ONET) (9) 
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง  (10) การประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง (11) การประชุมผู้ปกครองนักเรียนอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง (12) ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมกิจกรรมกับชุมชนอย่างน้อยร้อย
ละ 80 ของกิจกรรมที่ชุมชนจัด (13) ผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการอบรม/ศึกษาค้นคว้า/ศึกษาดู
งาน/มีองค์ความรู้อย่างน้อยปีการศึกษาละ 5 ครั้ง(14) ผู้บริหารสถานศึกษาวิจัยพัฒนาโรงเรียนให้
ได้ผลงานวิจัยอย่างน้อย ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง (15) ผู้บริหารสถานศึกษาส ารวจตรวจสอบความ
เรียบร้อยของอาคารสถานที่บริเวณโรงเรียน (Walking Around) อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง   4) 
ด้านการนิเทศภายในและภายนอกท่ีมีประสิทธิภาพ มี7 กิจกรรม คือ (1) ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศ 
ก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูอย่างสม่ า เสมอ(2) 
คณะกรรมการนิเทศเยี่ยมชั้นเรียนและนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้งต่อ 1 ชั้นเรียน (3) การนิเทศภายในโรงเรียนแบบกัลยาณมิตรอย่างต่อเนื่อง 
ติดตามผลการด าเนินงาน ประเมินผล รายงาน (4) การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการด าเนินงาน
ภายในโรงเรียน(5) การวิจัยและพัฒนารูปแบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม
โดยใช้เครือข่าย (6) การรวมกลุ่มของครูเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (7) การนิเทศภายนอกแบบเครือข่าย 
และ 5) ด้านการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย มี 8 
กิจกรรม คือ (1) การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษา  (2) การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการสอบ O-NET อย่างน้อย ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง(3) การให้ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดูแลเอาใจใส่นักเรียนโดยการติดตาม 
ตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (4) การจัดท าจดหมายข่าวเพ่ือสื่อสารกับ
ผู้ปกครอง(5) การเชิญผู้ปกครองมาร่วมในงานเปิดบ้านวิชาการของโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 
1 ครั้ง(6) การยกย่อง เสริมแรง ให้ก าลังใจผู้ปกครอง ชุมชน ที่ให้การสนับสนุนโรงเรียน ในด้าน
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และอ่ืน ๆ (7) การจัดตั้งและพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และ
ทรัพยากรทางการศึกษา เช่น ชมรมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา  (8) การ
ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานวิชาการของกลุ่มเครือข่ายการศึกษาในทุกระดับ และ ขั้นตอนที่ 3 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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การประเมินความก้าวหน้าของงานตามเป้าหมาย มี 8 กิจกรรมคือ 1) การประเมินการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เต็มตามศักยภาพ2) การประเมินการส่งเสริมครูให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ3) การประเมินการส่งเสริมผู้บริหารสถานศึกษาให้มี
ความสามารถเต็มตามบทบาทหน้าที่4) การประเมินการนิเทศภายในและภายนอกที่มีประสิทธิภาพ
5) การประเมินการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา6) การประเมินตัวชี้วัดความส าเร็ จ7) 
การรายงาน/ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานด้วยช่องทางที่หลากหลาย8) โรงเรียนต้องปรับปรุงกล
ยุทธ์หลังจากการประเมินเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 4.2  ผลการประเมินความเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ การประเมินความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ จากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 990  คน โดยจ าแนกเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา 330  คน หัวหน้าครูวิชาการ 330  คน และผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกรรมการ
สถานศึกษา 330  คน  พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.54 อยู่ในระดับมากที่สุด   หัวหน้า
ครูวิชาการมีค่าเฉลี่ย 4.66  ในระดับมากที่สุด  และผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกรรมการสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย 4.51อยู่ในระดับมากที่สุด จึงสรุปได้ว่าโดยรวมทั้ง 3ขั้นตอน68  กิจกรรม มีความเป็นไปได้
ในการน าไปปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 

 
5. ข้อเสนอแนะ 
 5.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป  

จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดกลาง  ซึ่งพบว่ากลยุทธ์ และกิจกรรม ของกลยุทธ์การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสอดคล้องกับทฤษฎี งานวิจัยและความคิด เห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนั้นเพ่ือให้กลยุทธ์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดกลางสั งกัดส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น พ้ืนฐานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  มีการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรมีนโยบาย
ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดน ากลยุทธ์ ไปใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้นและสนับสนุนระบบการนิเทศให้ด าเนินการได้ต่อเนื่อง 

2. โรงเรียนขนาดกลาง ควรน ากลยุทธ์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นไปใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยมีกระบวนการดังนี้ 



65185

ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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2.1 การเตรียมการด้านบุคลากรด้านงบประมาณและสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินงานกลยุทธ์ 

2.2 สร้างความเข้าใจในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.3 การน ากลยุทธ์ไปใช้โรงเรียนจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติการให้มีรายละเอียดตาม

แนวทางท่ีก าหนดไว้ในกลยุทธ์ 
2.4 โรงเรียนจะต้องมีการประเมินผลความส าเร็จตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์ 
2.5 โรงเรียนประเมินผลความส าเร็จตามเป้าหมายของกลยุทธ์และน าข้อมูลไปปรับปรุงให้

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 

 5.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
1. ควรมีการวิจัยติดตามประเมินผลส าเร็จในการน ากลยุทธ์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของโรงเรียนขนาดกลาง  
2. ควรมีการวิจัยพัฒนากลยุทธ์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
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อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
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คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 2) ประเมินรูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา การด าเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 
ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา รอบที่ 1 โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 22 คน ที่มี
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการนิเทศการศึกษา เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์แนว
ค าถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการสร้างข้อสรุป รอบที่ 2 และ 3 การยืนยันรูปแบบการนิเทศ
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยการสอบถาม
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Rajabhat University. 
 Lecturer in Education Administration, Faculty of Education, Udon Thani Rajabhat 

University. 
 Lecturer in Education Administration, Faculty of Education, Udon Thani Rajabhat 
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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) 



68176
Vol.7 No.2 (Special Issue) April - Jun 2018

 
 

camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 22 คน กลุ่มเดิมทั้ง 2 รอบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร์ หาค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และระยะที่ 2 การประเมินรูปแบบการ
นิเทศการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยการ
ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 12 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบบันทึกการ
ประชุม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการวิจัยพบว่า 
 1. รูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาในมี 3 องค์ประกอบตามแนวคิดเชิงระบบประกอบด้วย 1) องค์ประกอบด้านปัจจัย
น าเข้า มี 21 กิจกรรม 2) องค์ประกอบด้านกระบวนการ มี 38 กิจกรรมและ3)องค์ประกอบด้าน
ผลผลิตมี 6 กิจกรรม 

2. ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พบว่ามีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ปฏิบัติได้
จริง 
ค าส าคัญ: โรงเรียนเป็นฐาน การนิเทศการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

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

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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Research findings revealed that educational supervision model school-based 
management used in primary educational service area office in the northeast of 
Thailand has 3 components including (1) Input factor has 21 sub-component  
(2) Process component has 32 sub-component and (3) Output component has 6 
sub-components. 
Keywords: School – Based Management: SBM, Supervision of Education, Primary 

Educational Service Area Office 
 
1. บทน า 

ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงทวีความส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ  ด้วยประเทศต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ รายงานการวิจัยของศูนย์พัฒนา
การศึกษาแห่งชาติของประเทศไทยพบว่า การจัดการเรียนการสอนโดยให้เป็นหน้าที่ของครูตาม
ล าพังจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ครูควรได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร 
ผู้ปกครอง ชุมชน ทบวง ครูผู้สอนต้องได้รับความสนับสนุนช่วยเหลือ ชี้แนะ ปรึกษาหารือจาก
หน่วยงาน บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชาติ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับ
ชุมชน ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับโรงเรียนหน่วยงาน (Phanmat  Phrom Phila, 2010)  ด้วยสภาพ
ปัญหาสภาพความตกต่ าของคุณภาพการศึกษา การถดถอยของความสามารถในการแข่งขันใน
ภาพรวม และสถานการณ์โลกาภิวัตน์ของโลกที่แปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว จ าเป็นจะต้องมีการ
ปฏิรูปโครงสร้างการบริหาร และปรับปรุงโครงสร้างทั้งระบบ ตลอดจนการปรับการเรียนเปลี่ยนการ
สอน ใช้พลังความรู้ความสามารถ ความคิดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีส่วนได้เสียกับการศึกษา ได้แก่ 
ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น และสังคมประเทศชาติ แนวคิดใน
การบริหารจัดการศึกษาระดับโรงเรียนหรือระดับหน่วยผลิต จ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนในวิธีคิด 
ความเชื่อ เจตคติ การบริหารจัดการศึกษารวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเป็นการปฏิรูปโรงเรียนทั้ง
ระบบ โดยการใช้โรงเรียนเป็นฐานในการบริหารจัดการ (School – Based  Management: SBM) 
เป็นรูปแบบการบริหารจัดการระดับโรงเรียน ที่สอดคล้องกับแนวคิดปฏิรูปการศึกษาและตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (Thawin  Matliam, 2002) 
 การนิเทศการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือการแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ มาใช้ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์นิเทศในปัจจุบัน (Watthana  Konchuearat, 2010) การใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
นิเทศทั้งด้านการจัดท าหลักสูตร การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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การแนะแนวเพ่ือพัฒนานักเรียนเชิงรุก การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การจัดบรรยากาศ
ภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน การนิเทศเฉพาะกิจติดตาม  และประเมินผลให้ความ
ช่วยเหลือ และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาผู้เรียน การจัดอบรมพัฒนาครูเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร 
และการบริหารหลักสูตร การร่วมมือกับสถานศึกษาในการผลักดันกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ให้เกิดผล
ส าเร็จตามเป้าหมายเชิงนโยบายให้ได้ มุ่งสู่การพัฒนาสู่โรงเรียนความต้องการของโรงเรียน และ
ชุมชน แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการที่
หลากหลาย 

เหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นชี้ให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติที่จะขับเคลื่อนในระดับ
ภูมิภาคคือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่เป็นต้นสังกัด ต้องปรับกระบวนทัศน์ในการ
บริหารการนิเทศการศึกษาให้เชื่อมโยงแนวทางจากนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยตรง
กับสภาพปัญหาความต้องการ ทางวิชาการของโรงเรียนมากขึ้น (Ministry of Education, 2003) 
ส่วนรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่ศึกษานิเทศก์ใช้ในการท างานกับโรงเรียนควรมีการปรับเปลี่ยน
เป็นการนิเทศการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของครู ตามบริบทของโรงเรียนมีการเรียนรู้โดยใช้
เครือข่ายมีครูแกนน า บุคลากรอ่ืนเป็นหลักที่มีการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมเรียนรู้ มีการนิเทศติดตาม
อย่างต่อเนื่องอย่างเป็นกัลยาณมิตร เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการได้มาของคุณภาพทางการศึกษา 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ยังไม่มี
การศึกษาในเรื่องนี้ที่ตรงประเด็น  ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาเร่ืองรูปแบบการนิเทศการศึกษาในทุก
ระดับการศึกษา และการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดังนั้นจึงควรที่จะศึกษาพัฒนารูปแบบ
การนิเทศการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน อันจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงาน ในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา และระดับโรงเรียนเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานนิเทศให้เข้มแข็ง และ
สามารถน าไปเป็นนโยบายการด าเนินงานของเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 
  
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

2.2 เพ่ือประเมินรูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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3. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยผสมผสาน ( Mixed Method Research ) เพ่ือเสนอรูปแบบ

การนิเทศการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของส านักงานพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา แบ่งออกเป็น 
2 ระยะคือ ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยใช้เทคนิค
เดลฟาย 3 รอบ ระยะที่ 2 การประเมินรูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

3.1 แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย 1) ระยะที่ 1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ศึกษารูปแบบการนิเทศ
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน กลุ่มที่ 1 คือ ผู้บริหารการศึกษาระดับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มที่ 2 คือ ผู้บริหารการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มที่ 3 คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มท่ี 4 คือ ศึกษานิเทศก์ และกลุ่มที่ 5 อาจารย์มหาวิทยาลัย จ านวน 22 คน 
ซึ่งผู้วิจัยก าหนดกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 2)ระยะที่ 2 ประชากร
เป้าหมายที่ประชุมสนทนากลุ่มย่อยเพ่ือประเมินรูปแบบ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการนิเทศการศึกษาที่
ไม่ใช่กลุ่มเดิมในระยะที่ 1 จ านวน  12 คน ซึ่งผู้วิจัยก าหนดกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ มาจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้วิจัย ประกอบด้วย 1) ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบ การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย
ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ซึ่งเป็นเทคนิค จุมพล พูลภัทรชีวิน (2544) ได้
พัฒนาขึ้น ส าหรับการวิจัยในขั้นตอนของการประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟายในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการ 
3 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 เป็นการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 22 คน เครื่ องมือในการวิจัย 
ประกอบด้วย แนวค าถามเชิงลึก แบบบันทึกการสัมภาษณ์ เครื่องบันทึกเสียง และกล้องถ่ายภาพ 
จากนั้นน าผลการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื้อหา สร้างข้อสรุป รอบที่ 2 เป็นการตอบแบบสอบถาม 
(Delphi Technique) เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 22 คนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิม ได้ตอบ
แบบสอบถามซึ่งได้จากผลการวิเคราะห์เนื้อหา สร้างข้อสรุปจากผลการสัมภาษณ์ในรอบแรก 
แบบสอบถามเป็นแบบชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เพ่ือสอบถามความคิดเห็นในแต่ละ
ประเด็น การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ โดยก าหนดเกณฑ์ระดับความคิดเห็นไว้ 
5 ระดับ คือ 

5  หมายถึง  ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยอย่างยิ่ง   4  หมายถึง  ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วย 
3  หมายถึง  ผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจ  2  หมายถึง  ผู้เชี่ยวชาญไม่เห็นด้วย 
1  หมายถึง  ผู้เชี่ยวชาญไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

เมื่อได้แบบสอบถามคืนกลับมาแล้ว วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่ามัธยฐาน และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ รายข้อ และรายด้าน โดยพิจารณาคัดเลือกระดับความคิดเห็นต่อข้อความที่มี
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ค่ามัธยฐาน ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป  และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.50 ลงมา จึงน าแบบสอบถามมา
ปรับปรุง และแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

รอบที่ 3 เป็นการตอบแบบสอบถาม Delphi รอบ 3 แบบสอบถามในรอบนี้ผู้วิจัยได้
ปรับปรุงข้อค าถามให้เหมาะสมตามที่ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 22 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเดิมที่ได้ให้การ
สัมภาษณ์และตอบค าถาม Delphi  รอบ 2 มาแล้วได้ให้ค าแนะน า เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญได้ยืนยัน
ค าตอบ และเพ่ือหาฉันทามติ (Consensus) 

ระยะที่ 2 การประเมินรูปแบบ เป็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 12 คน ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) เอกสาร
รูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จากการวิจัยระยะที่ 1 2 ) ห้องสนทนากลุ่ม 3) 
เครื่องเสียง 4) เครื่องบันทึกเสียง 5) แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 1) ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบ จากผล
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ (เดลฟายรอบที่ 1) จ านวน 22 คน ผู้วิจัยเดินทางไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้วยตนเอง ครบทั้ง 22 คน เมื่อได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาแล้วผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ที่ได้จากการสัมภาษณ์  การตอบแบบสอบถาม Delphi 
รอบท่ี 2 และ 3 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จ านวน จ านวน 
15 คน และส่งทางไปรษณีย์ จ านวน 7 คน ทั้งนี้เป็นไปตามท่ีผู้เชี่ยวชาญมีความสะดวกในการรับ-ส่ง
แบบสอบถาม ใช้ค่าสถิติคือ ร้อยละ ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม และค่าพิสัยควอไทล์ และ 2)ระยะที่ 2 
การประเมินรูปแบบ โดยการวิเคราะห์เน้ือหา ด้วยการสรุปใจความส าคัญ และจับใจความออกมา
เป็นประเด็น และจัดหมวดหมู่ น ามาจัดท าเป็นแบบสรุปผลการประเมินรูปแบบการนิเทศการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ได้ข้อสรุป ตีความตรวจสอบ และยืนยันแล้วจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
 
4. ผลการวิจัย 
 ในการศึกษารูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สรุปผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

4.1 การพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 22 คน พบว่ามี 3 องค์ประกอบ ตาม
แนวคิดเชิงระบบคือ 1) องค์ประกอบด้านปัจจัยน าเข้า 21 องค์ประกอบย่อย 2) องค์ประกอบด้าน
กระบวนการ 39 องค์ประกอบย่อย 3) องค์ประกอบด้านผลผลิต 6 องค์ประกอบย่อย  ดังนี้ 
      1.1 องค์ประกอบด้านปัจจัยน าเข้า (Input) มี 21 องค์ประกอบย่อย ประกอบด้วย 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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    หลักการบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วย 1) การส ารวจความต้องการเพ่ือรับการ
พัฒนาของผู้บริหารสถานศึกษา และครู 2) การจัดท าฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทศเป็นปัจจุบัน 
3) การวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง (SWOT) ของการนิเทศการศึกษา 4) การก าหนดขอบข่าย และ
เนื้อหาสาระของการนิเทศการศึกษา 5) การก าหนดรายละเอียดภาพตลอดแนวของการนิเทศ
การศึกษาทั้งบทบาทของผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ 6) การก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจที่ชัดเจนในการ
นิเทศการศึกษา7) การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการนิเทศการศึกษา ด้านผู้เรียน  ครู และ
ผู้บริหาร 8) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 9) การวางแผนการนิเทศการศึกษาที่ชัดเจนมีแผนการติดตาม 10) การใช้แผนเป็น
เครื่องมือในการพฒันาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด 

หลักการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 11) เขตพ้ืนที่การศึกษาให้องค์คณะบุคคล เข้ามามี
ส่วนร่วมในการก าหนดแผน นโยบาย ภารกิจ เป้าหมายของการนิเทศการศึกษาทิศทางการพัฒนา
การศึกษา 12) เขตพ้ืนที่การศึกษา บริหารจัดการด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัด ให้มีระบบ
กระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม   13) สถานศึกษามีคณะกรรมการ
สถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการนิเทศการศึกษา  14) สถานศึกษามีชุมชน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น มี
ส่วนร่วมในการจัดท าสาระหลักสูตรสถานศึกษา เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการกับบริบทของ
สถานศึกษาและท้องถิ่น 15) สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัดการเรียนการสอน 
โดยมีครูเป็นผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 

หลักการกระจายอ านาจ ประกอบด้วย 16) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด
แนวทาง วิธีการ และหลักเกณฑ์ในการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของผู้บริหาร และครู  17) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สถานศึกษาในสังกัดมีอิสระ ในการก าหนดแนวทาง วิธีการ
หลักเกณฑ์ในการนิเทศการจัดการศึกษาตามบริบทของโรงเรียน 18) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
การวางแผนให้ความรู้เรื่องการนิเทศการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 19) ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีการก าหนดให้การนิเทศเป็นไปเพ่ือพัฒนาปรับปรุง การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
20) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาวางแผนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) 21) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบเพ่ือการ
รับรองการจัดการศึกษาท่ีเป็นไปตามมาตรฐานจากหน่วยงานต้นสังกัดและจาก สมศ. 

     1.2 องค์ประกอบด้านกระบวนการ (Process) มี 38 องค์ประกอบย่อย   มีการ
ด าเนินงานตามแนวทางของ PDCA ประกอบด้วย 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ขั้นวางแผน (Plan: P) ปฏิบัติตามแผนการนิเทศ (Do: D) การประเมินตรวจสอบ 
(Check: C) และการน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ (Action: A) โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 
หลักการบริหารจัดการที่ดี และหลักการกระจายอ านาจ คือ 

ขั้นวางแผน (Plan: P) 
หลักการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา           และ

โรงเรียนร่วมกันส ารวจ  ความต้องการเพ่ือรับการพัฒนาด้านการรับการนิเทศการศึกษา  2) ผู้นิเทศ
การศึกษา และผู้ที่จะรับการนิเทศ สร้างสื่อนวัตกรรมที่จะใช้ในการนิเทศให้เป็นไปตามบริบทของ
สถานศึกษาร่วมกัน 3) ผู้นิเทศการศึกษาและผู้รับการนิเทศ จัดประชุมร่วมกันก่อนการด าเนินการ
นิเทศ หลักการบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วย 4) ครูมีการทดลองใช้สื่อนวัตกรรมที่สร้างขึ้นให้
ถูกต้องตามหลักวิชาเพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนาก่อนน าไปใช้จริง 5) การน าฐานข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ ข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
รายปี 6) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ร่วมประชุมเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์เป้าหมายเฉพาะเจาะจงด้าน  
การนิเทศการศึกษา 

ปฏิบัติตามแผนการนิเทศ (Do: D) 
หลักการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 7) การส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 

ร่วมกันเรียนรู้เรื่องการนิเทศการศึกษาด้วยตนเองโดยการฝึกปฏิบัติจริงในโรงเรียน   8) บริหาร ครู 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบเครือข่ายทางวิชาชีพครูภายนอกสถานศึกษา  9) ผู้บริหาร 
ครู ร่วมกันเข้ารับการอบรม  ประชุม  สัมมนา พัฒนาเรื่องการนิเทศการศึกษา  10) ผู้นิเทศ  
ผู้บริหาร ครู  และผู้รับการนิเทศ มีการสะท้อนผลภายหลังการเสร็จสิ้นกระบวนการนิเทศร่วมกัน 
11) การก าหนดบทบาทของผู้นิเทศเป็นผู้ชี้แนะ (Coach) แก่ผู้รับการนิเทศอยู่เสมอ 12) ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหาร ครู มีการด าเนินงานการนิเทศการศึกษาโดยใช้กระบวนการ PLC 
ร่วมกัน 13) การสร้างเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายใน และภายนอก ในแต่ละระดับของ
หน่วยงาน 14) การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีของผู้นิเทศการศึกษา และผู้รับการนิเทศ  15) ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู มีกระบวนการนิเทศการศึกษาในระดับชั้นเรียนร่วมกัน 16) ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานที่จัด
การศึกษาอ่ืน ๆ ด้านการนิเทศการศึกษาร่วมกัน หลักการบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วย 17) การ
ปฏิบัติการนิเทศโดยใช้วิธีการนิเทศที่สอดคล้องกับงานที่จะนิเทศอย่างหลากหลายวิธีการบู รณาการ
นิเทศ เพ่ือความมีประสิทธิภาพของการนิเทศ 18) การใช้เทคนิควิธีการนิเทศแบบแบบกัลยาณมิตร 
19) การนิเทศการศึกษาและการเรียนรู้โดยการท าวิจัยในชั้นเรียน  20) เนื้อหาการนิเทศที่ทันสมัย
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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เป็นไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการเรียนรู้ เทคนิควิธี
สอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ไทยแลนด์ 4.0 และการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
หลักการกระจายอ านาจ ประกอบด้วย    21) สถานศึกษาด าเนินงาน การนิเทศภายในที่มี
ประสิทธิผล 22) ความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของผู้นิเทศการศึกษาในแต่ละระดับของหน่วยงาน  

การประเมินตรวจสอบ (Check: C) 
หลักการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 23) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหาร ครู  

ร่วมกันจัดกิจกรรมเผยแพร่ และชื่นชมผลงานการนิเทศเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้นิเทศ และผู้รับ
การนิเทศ 24) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหาร ครู ร่วมกันนิเทศการศึกษาที่เป็นการศึกษา
รายกรณี (Case Study) 25) ผู้นิเทศการศึกษาร่วมกับผู้รับการนิเทศ ประเมินผลการนิเทศ
การศึกษาโดยการประเมินตามสภาพจริง การสังเกตชั้นเรียนการประเมินความคิดเห็น การประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศและผู้เรียน  26) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหาร ครู มีส่วน
ร่วมน าผลการประเมินการนิเทศการศึกษามาวิเคราะห์ศักยภาพ จุดอ่อน -จุดแข็ง (SWOT) เพ่ือ
วางแผนพัฒนาครั้งต่อไป หลักการบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วย 27) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู้บริหาร ครู  ร่วมกันใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือศึกษาความคิดเห็น และความพึงพอใจของผู้รับ
การนิเทศการศึกษาที่มีต่อการนิเทศติดตามตามรูปแบบที่ก าหนด 28) ผู้นิเทศการศึกษา และผู้รับ
การนิเทศมีการแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการนิเทศทราบ เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนร่วมกัน หลักการกระจายอ านาจ ประกอบด้วย 29) สถานศึกษาด าเนินการเรื่อง การ
ประเมินผลการนิเทศ เป็นแนวทางการประเมินเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงตามแนวนโยบายของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 30) สถานศึกษาด าเนินการประเมินผลการนิเทศครอบคลุมด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ และคุณธรรมจริยธรรมเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร  31) ในระดับ
สถานศึกษา มีการประเมินผลการนิเทศการศึกษา ประเมินโดยผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน 
และผู้ปกครอง มีการประเมิน 2 ระยะ            คือ ขณะปฏิบัติงาน และหลังปฏิบัติงาน 

การน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ (Action: A) 
หลักการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 32) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   และ

สถานศึกษามีส่วนร่วมในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
และต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา        33) การสนับสนุนผู้นิเทศและผู้รับ
การนิเทศจัดท าสื่อนวัตกรรมร่วมกันเพ่ือพัฒนาผู้เรียนพร้อมทั้งพัฒนาผลงานเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ
ให้สูงขึ้น หลักการกระจายอ านาจ ประกอบด้วย 34) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการส่งเสริมให้
สถานศึกษาใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษา  35) ส านักงานเขตพ้ืนที่
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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การศึกษาการเพ่ิมศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหาร ครู
วิชาการ กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นผู้นิเทศการศึกษาได้  36) ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัด น ารูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอน หลักการบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วย 37) การพัฒนา
ระบบสารสนเทศด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยเครือข่ายการศึกษาภายในกลุ่ม
โรงเรียนหรือกลุ่มเฉพาะวิชาการที่จะส่งผลต่อการนิเทศการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  38) 
สถานศึกษามีการจัดท าวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAOR)  

     1.3 ด้านผลผลิต (Output) มี 6 องค์ประกอบย่อย ประกอบด้วย 
หลักการบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วย 1) ตัวชี้วัดความส าเร็จของรูปแบบนิเทศ

การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานคือคุณภาพนักเรียน คุณภาพครู คุณภาพการบริหาร และคุณภาพ
โรงเรียน 2) ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัลรางวัลดีเด่นประเภทต่าง ๆ จาก
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก 3) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้อยู่เสมอ 4) สถานศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสริมจากเขตพ้ืนที่การศึกษาให้แหล่ง
เรียนรู้ ให้โรงเรียนอ่ืน ๆ จากหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกมาศึกษาดูงาน หลักการมี
ส่วนร่วม ประกอบด้วย   1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโรงเรียน มีส่วนร่วม ด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพจึงส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนทั้งด้าน คน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 
เพ่ิมขึ้น 2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมกันประเมินความพึงพอใจต่อ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 

4.2 ผลการประเมินรูปแบบ การนิเทศการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยการประชุมสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการนิเทศการศึกษา  จ านวน 12 คน พบว่ามีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในการ
น าไปใช้ปฏิบัติได้จริง 

 
5. สรุปและอภิปรายผล 

จากการวิจัยมีข้อค้นพบมีประเด็นท่ีผู้วิจัยน ามาอภิปรายผล 2 ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นแรก การพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นั้นสอดคล้องกับทฤษฎีเชิงระบบ ประกอบด้วย ด้านปัจจัยน าเข้า 
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ทั้งนี้รูปแบบเป็นวิธีการหาความรู้เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวิเคราะห์ สังเคราะหและวางรูปแบบการด าเนินการ โดยต้องเกี่ยวพันกับ
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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รูปแบบที่ปฏิบัติ ทั้งภายในและภายนอกโดยใช้ระบบมาเป็นพื้นฐานความคิด ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอน ต้องมีการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับนโยบาย  ลงมาจนกระทั่งถึงระดับปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนิเทศการศึกษาควรต้องให้เกิดผลต่อคุณภาพผู้เรียน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สามารถ ทิมนาค (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษารูปแบบการนิเทศการสอนตามแนวคิด
ของกลิ๊กแมน เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะการอ่านของครูภาษาไทย ด้วย
กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research  and  Develope) ร่วมกับแนวคิดการออกแบบการสอน
เชิงระบบ (Instructional System Design) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐานของ การนิเทศการสอน 2) ออกแบบและพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน 3) การน ารูปแบบ
การนิเทศ การสอนไปใช้ และ 4) ประเมินผลรูปแบบการนิเทศการสอนสอดคล้องกับ พรรณมาศ 
พรมพิลา (2553)  ได้ศึกษา ปัจจัยด้านกระบวนการที่ส่งผลต่อการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า  ปัจจัยด้านกระบวนการที่ส่งผลต่อการนิเทศการสอนในโรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยปัจจัย 7 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผน 2) ด้านการ
บริหารจัดการ 3) ด้านการส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการของครู 4) ด้านการประเมินผล 5) 
ด้านการพัฒนาและการปรับปรุง 6) ด้านการมีส่วนร่วม และ 7) ด้านการปฏิบัติการสอน 

ประเด็นที่สอง ผลการศึกษาหลักการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของรูปแบบการ
นิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พบว่าประกอบด้วยหลักการบริหารจัดการที่ดี 
หลักการกระจายอ านาจ และหลักการมีส่วนร่วม ซึ่งผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้
นิเทศควรให้ความส าคัญในการน าหลักการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานทั้ง สามหลัก สู่การ
ปฏิบัติ ในแต่ละด้านเท่า ๆ กัน ในระบบการนิเทศการศึกษา ที่ประกอบด้วยด้านปัจจัยน าเข้า ด้าน
กระบวนการและด้านผลผลิต เพราะระบบการนิเทศนั้นเป็นกระบวนการส าคัญที่จะช่วยผลักดันให้
สถานศึกษาได้พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ทั้งนี้สอดคล้องกับ ภัณฑิรา สุ ปการ 
(2555) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการการนิเทศการศึกษาส าหรับศตวรรษที่ 21 ได้สรุปว่า
องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการการนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ          
1) การบริหารจัดการ 2) การมีส่วนร่วม 3) การนิเทศ 4) การใช้เทคโนโลยี และ 5) การประเมินผล 
สอดคล้องกับ จันทร์พิมพ์ วงศ์ประชานุรัตน์ (2556) ท าการวิจัยเร่ือง รูปแบบการนิเทศการศึกษา
โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานผู้เป็นบุคคลภายนอก พบว่าองค์ประกอบของการนิเทศ
การศึกษาประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ คือ 1) คุณลักษณะของผู้บริหาร 2) การบริหารการนิเทศ
การศึกษา 3) ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4) ความพร้อมของครู 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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5) บทบาทของกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 6) ความสัมพันธ์ของกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและชุมชน 7) บริบทของสถานศึกษา 8) คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 9) 
การมีส่วนร่วมของชุมชน และ10) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และยังสอดคล้องกับ จิรัชญา พัดศรี
เรือง (2555) ได้ศึกษาตัวบ่งชี้สากลของการนิเทศโรงเรียนพบว่า ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ 
1) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 2) การส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 3) การสร้าง
เครือข่ายร่วมพัฒนา 4) การบริหารจัดการระบบงาน 5) การพัฒนาระบบการนิเทศภายใน 6) การ
บริหารการเงินและงบประมาณ และ 7) การบริหารบุคลากรแบบมีส่วนร่วม 

 
6. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ัวไป  

จากผลการวิจัยเรื่องรูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พบว่าองค์ประกอบและรูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มีความสอดคล้องกับทฤษฎี งานวิจัยและความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ  ดังนั้นเพ่ือให้รูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามีการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ผู้บริหารการศึกษาในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรน ารูปแบบการนิเทศ
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไปใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ความส าคัญกับระบบการนิเทศ
การศึกษา ที่ใช้หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ได้แก่ หลักการบริหารจัดการที่ดี หลักการ
กระจายอ านาจ และหลักการมีส่วนร่วม 

2. ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาระบบการนิเทศในแต่ละด้าน มุ่งเน้นประเด็นที่ส่งผลกระทบ
ต่อการจัดการศึกษา และสามารถปรับแก้ได้ในสถานการณ์จริง ควรเน้นการแก้ปัญหาและพัฒนา
ระบบการนิเทศ เชิง “คุณภาพ” มากกว่า “ปริมาณ” 

3. การสร้างเครือข่ายการนิเทศการศึกษาระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นกลุ่ม
พัฒนาบทเรียนในองค์กร ควรเกิดจากความสมัครใจของสถานศึกษา ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาการ
จัการศึกษาร่วมกัน อยู่ในบริบทการเรียนรู้เดียวกัน จะท าให้สามารถให้ข้อเสนอแนะที่มีความเป็นไป
ได้ในการน ารูปแบบการนิเทศไปใช้ได้จริง 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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4. ผู้บริหารและผู้นิเทศควรให้ความส าคัญกับการสร้างเจคติที่ดีเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการนิเทศ เช่น กลุ่มนิเทศออนไลน์ Face book, line, Google Classroom เป็นต้น 
มาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  

1. ควรมีการน าองค์ประกอบของการนิเทศการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ ได้จากการวิจัยครั้งนี้ไปทดลองใช้ใน
การบริหารการนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือสรุปภาพรวมขององค์ประกอบ
และยืนยันประสิทธิภาพขององค์ประกอบการนิเทศ 

2. ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบการนิเทศการศึกษาระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาในภูมิภาคต่าง ๆ 

3. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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สมรรถนะการท างานของพนักงานบริษัท ไทยซูซกูมิอเตอร์ จ ากัด 
WORKING COMPETENCIES FOR STAFF’S THAI SUZUKI MOTOR CO.,LTD 

ตระกูล  จิตวัฒนากร* 
TRAKUL  CHITWATTANAKORN 

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือศึกษาสมรรถนะการท างานของพนักงานบริษัท ไทยซูซู กิ
มอเตอร์ จ ากัดและเปรียบเทียบข้อมูลพ้ืนฐานของพนักงานบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากัดกับ
สมรรถนะการท างาน ในด้านสมรรถนะหลักและด้านสมรรถนะตามสายงาน ประชากรที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้  ได้แก่ พนักงานบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากัด รวมจ านวนทั้งสิ้น 1 ,118 คน ใช้
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test โดยน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง  

ผลการวิจัย พบว่า  สมรรถนะการท างานของพนักงานบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านสมรรถนะหลักอยู่ในระดับมาก  
รองลงมาได้แก่ ด้านสมรรถนะตามสายงานอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ เมื่อวิเคราะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบสมรรถนะการท างานของพนักงานบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากัด โดยจ าแนกตามเพศ 
ระดับการศึกษาและอายุการท างาน  พบว่า เพศที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อสมรรถนะการท างานของ
พนักงานบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากัดแต่อายุการท างานและระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผล
ต่อสมรรถนะการท างานของพนักงานบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากัด 
ค าส าคัญ  สมรรถนะการท างาน, พนักงานบริษัท 

 
ABSTRACT 

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

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

* Dean of  Faculty of Arts, North Bangkok 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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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gender, education, and work experience found that gender which were not 
different, However, the different working competencies education and work 
experience levels affect the staff’s Thai Suzuki Motor Co.,Ltd. 
Keyword : Competencies, Employees 
 
1. บทน า 
 ในยุคปัจจุบันที่กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้ส่งผลให้
ประชาคมโลกต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ภายใต้สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
การศึกษา สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งถูกเชื่อมโยงด้วยยุคของข้อมูล
ข่าวสารที่ถึ งกันอย่างรวดเร็ว  ท าให้ประชาคมโลกถูกหล่อหลอมเข้าเป็นสังคมเดียวกัน  
(Srivika  Mettavatchaisakul, n.p.) ส่งผลให้แต่ละหน่วยงานมีการแข่งขันกันเพ่ือพัฒนาองค์กรให้
สามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซียน ซ่ึงหนึ่งในการพัฒนาองค์กรก็คือการพัฒนาศักยภาพการท างาน
ของพนักงานในองค์กร เมื่อมองจากแนวคิดของโมเดลการคัดเลือกบุคลากร สมรรถนะสามารถใช้
เป็นสิ่งที่วัดเพื่อท านายผลการปฏิบัติงานหรือเป็นส่วนหนึ่งของผลการปฏิบัติงาน สมรรถนะสามารถ
น ามาใช้ในการบริหารงานบุคคล โดยก าหนดว่าสมรรถนะเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมา
จากความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่ส่งผลให้บุคคลสร้างผลงานที่โดดเด่นใน
องค์กร (Office of the Civil Service Commission (OCSC), 2009) โดยสมรรถนะที่พนักงานควร
มีเป็นสมรรถนะของบุคคลซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางการกระท าพฤติกรรมหรือการคิดประกอบด้วย
สิ่งต่างๆดังต่อไปนี้ 1. แรงจูงใจ (Motive) เป็นสิ่งที่บุคคลคิดถึงหรือมีความต้องการ ซึ่งแรงจูงใจจะ
เป็นตัวผลักดันหรือ แรงขับให้บุคคลกระท าพฤติกรรม หรือตัวก าหนดทิศทางหรือทางเลือกในการ
กระท าพฤติกรรมเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย หรือหลีกหนีจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตนไม่พึงปรารถนา เช่น 
เมื่อบุคคลตั้งเป้าหมายที่ท้าทายจะท าให้เขามีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น และมุ่งมั่นที่จะ
ท างานให้ประสบความส าเร็จ และจะใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือท างานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 2. อุปนิสัย 
(Trait) เป็นคุณลักษณะทางกายภาพของบุคคล ซึ่งจะแสดงออกมาเพ่ือตอบสนองต่อข้อมูล หรือ 
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ อุปนิสัยเป็นสิ่งที่ เกิดจากการศึกษา การอบรมเลี้ยงดู 
ประสบการณ์ และการเรียนรู้ของบุคคล สมรรถนะด้านอุปนิสัย เช่น การควบคุมอารมณ์ภายใต้
สภาวะความกดดัน ความคิดริเริ่ม เป็นต้น 3. อัตมโนทัศน์ (Self-Concept) หรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับตนเอง อาจรวมถึงทัศนคติ (Attitude)  ค่านิยม (Value) จินตภาพส่วนบุคคล (Self-
Image) เป็นต้น 4. บทบาททางสังคม (Social Role) หมายถึง สิ่งที่บุคคลต้องการสื่อให้ผู้อ่ืนใน
สังคมเห็นว่าตัวเขามีบทบาทต่อสังคมอย่างไรบ้าง เช่น การเป็นผู้น าทีมงาน ความมีจริยธรรม เป็น
ต้น 5. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจในหลักการ แนวคิดต่าง ๆ ที่
บุคคลจ าเป็นต้องมี ในสาขาวิชาชีพนั้น  6. ทักษะ (Skill) หมายถึง ความสามารถ ความช านาญหรือ
ความคล่องแคล่วในการปฏิบัติงานทั้งด้านใช้อวัยวะ ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย หรือ การใช้สมอง
เพ่ือคิดสิ่งต่าง ๆ (Piriya Anukul, 2007) 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสมรรถนะการ
ท างานของพนักงานบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากัด เพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิมพูนสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน เช่น ความคิด การกระท าความสามารถ ความรู้ ความช านาญ 
ตลอดจนหาแนวทางพัฒนาทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากัด 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามภาระหน้าที่ต่อไป 
 
2. วัตถปุระสงค์การวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาสมรรถนะการท างานของพนักงานบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากัด 
2.2 เพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลพ้ืนฐานของพนักงานบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากัดกับสมรรถนะ

การท างาน 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาสมรรถนะการท างานของพนักงานบริษัท ไทยซูซู
กิมอเตอร์ จ ากัด โดยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ โดยมี
วิธีด าเนินงานตามล าดับขั้นตอนในรายละเอียดดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากัดจ านวน 
1,118 คน กลุ่มตัวอย่างมาจากวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวนของ Taro Yamame ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ระดับ
ความคลาดเคลื่อน +5% (Yamane ,1967) รวมจ านวนทั้งสิ้น 295 คน (เก็บข้อมูลกลับคืนมาได้ 
จ านวน 239  ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 81 ของแบบสอบถามท้ังหมด ) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ได้การวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามสมรรถนะการท างานของพนักงานบริษัท ไทย
ซูซูกิมอเตอร์ จ ากัด แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ ระดับการศึกษา และอายุ
การท างาน ลักษณะข้อค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับสมรรถนะการท างานของพนักงานบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ 
จ ากัด  ในด้าน 1.ด้านสมรรถนะหลัก 2.ด้านสมรรถนะตามสายงาน ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scales) ได้แก่ มาก
ที่สุด มาก  ปานกลาง  น้อย และ น้อยที่สุด โดยผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้ 
   5  คะแนน  หมายถึง  ระดับมากท่ีสุด   
   4  คะแนน  หมายถึง  ระดับมาก  
   3  คะแนน  หมายถึง  ระดับปานกลาง  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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   2  คะแนน  หมายถึง  ระดับน้อย 
   1  คะแนน  หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด  
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยท าหนังสือจากคณะศิลปศาสตร์ไปยังบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากัดโดยส่งหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลงานวิจัยพร้อมกับแบบสอบถามที่ลงรหัสเรียบร้อยแล้ว โดยให้
เวลาท าแบบสอบถาม 2 สัปดาห์ แล้วผู้วิจัยไปรับคืนมา 
 2. เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนทั้งข้อมูล
ในแบบสอบถามและจ านวนของแบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามที่ได้มาจัดหมวดหมู่  
 3. คีย์ข้อมูลของแบบสอบถาม แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ในการบรรยายข้อมูล และน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง ได้แก่ ความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
 2. ข้อมูลสภาพสมรรถนะการท างานของพนักงานบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากัด  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการบรรยายข้อมูล และ
น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และแปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้  
       4.51 – 5.00 หมายถึง   มีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด 
       3.51 – 4.50 หมายถึง   มีการปฏิบัติในระดับมาก 
      2.51  – 3.50 หมายถึง   มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
       1.51 – 2.50 หมายถึง   มีการปฏิบัติในระดับน้อย 
       1.00 – 1.50 หมายถึง   มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 
 3. ข้อมูลที่ได้จากข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติมใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) โดยบรรยายเป็นความเรียง 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การทดสอบสมมุติฐานเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถามกับสภาพสมรรถนะการท างานของพนักงานบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากัด  ใช้ค่าสถิติ  
t-test กรณีข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม มี 2 กลุ่ม และท าการทดสอบด้วยสถิติ F-test 
กรณีข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม มี 2 กลุ่มขึ้นไป ในกรณีที่ผลการวิเคราะห์ F-test พบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมเติมด้วยวิธีของ 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
 
 
  

Vol7 No._61.indd   185 24/7/2561   20:53:17

 
 

Scheffe โดยน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง ข้อมูลที่ได้จากข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติมใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยบรรยายเป็นความเรียง  
 
4. ผลการวิจัย 
 4.1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า จ าแนกตามเพศ พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน  176 คน คิดเป็นร้อยละ 73.6 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ส่วน
ใหญ่มีมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาและปริญญาตรี  จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 41.4 
และจ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0  รองลงมา ได้แก่ อนุปริญญา จ านวน  37 คน คิดเป็นร้อยละ  
15.5 และน้อยที่สุด ได้แก่ สูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน  5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1   
 4.2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะการท างานของพนักงานบริษัท ไทยซูซูกิ
มอเตอร์ จ ากัด พบว่า สภาพสมรรถนะการท างานของพนักงานบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก ( X =3.84, S.D.=.54) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านสมรรถนะหลักอยู่ในระดับมาก 
( X =3.93, S.D.=.57) รองลงมาได้แก่ ด้านสมรรถนะตามสายงานอยู่ในระดับมาก( X =3.75, S.D.=.57) 
ตามล าดับ 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบสมรรถนะการท างานของพนักงานบริษัท ไทยซูซูกิ
มอเตอร์ จ ากัด โดยจ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและอายุการท างาน  พบว่า เพศที่แตกต่างกันไม่
ส่งผลต่อสมรรถนะการท างานของพนักงานบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากัดแต่อายุการท างานและ
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อสมรรถนะการท างานของพนักงานบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ 
จ ากัด 

 
 5. อภิปรายผล 

จากสมรรถนะการท างานของพนักงานบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านสมรรถนะหลักอยู่ในระดับมาก  รองลงมาได้แก่ ด้าน
สมรรถนะตามสายงานอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบสมรรถนะการ
ท างานของพนักงานบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากัด โดยจ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและอายุ
การท างาน  พบว่า เพศที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อสมรรถนะการท างานของพนักงานบริษัท ไทยซูซูกิ
มอเตอร์ จ ากัดแต่อายุการท างานและระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อสมรรถนะการท างาน
ของพนักงานบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากัดซึ่งสอดคล้องกับ  Thiamrat  Kongthon (2011)  
ที่ศึกษาระดับความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรในบริษัท ทีเอสที เมทัลเวิร์ค จ ากัด และศึกษา
เปรียบเทียบระดับความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรในบริษัท ทีเอสที เมทัลเวิร์ค จ ากัด 
จ าแนกตามปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยด้านการพัฒนาตนเองกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ 
บุคลากรในบริษัท ทีเอสที เมทัลเวิร์ค จ ากัด จ านวน 100 คน เครื่องมือที่ใ ช้ในการศึกษา คือ 
แบบสอบถาม เก็บข้อมูลโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequencies) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
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to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 
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toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 
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ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One Way 
Anova) ทดสอบความแตกต่างรายคู่ ด้วยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’) และค่าสถิติที (t-test) มีผล
การศึกษาดังนี้ 1.ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรในบริษัท ทีเอสที เมทัลเวิร์ค จ ากัด 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการศึกษาต่อสูงสุด รองลงไปเป็นด้านการ
ฝึกอบรม ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง และด้านสภาพและลักษณะของงานที่ท า ตามล าดับต่ าสุด  
การพัฒนาตนเองของบุคลากรในบริษัท ทีเอสที เมทัลเวิร์ค จ ากัด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
พบว่า บุคลากรในบริษัท ทีเอสที เมทัลเวิร์ค จ ากัด ที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ต าแหน่งงานและ
การศึกษาต่างกันมีระดับความต้องการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน และจ าแนกตามปัจจัยด้านการ
พัฒนาตนเอง พบว่าบุคลากรที่มีอายุงานต่างกัน มีระดับความต้องการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน
และสอดคล้องกับ Apisit  Kidsoda (2010)  ที่ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒธรรมองค์กรกับ
สมรรถนะการท างานของพนักงาน ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างในสังกัดที่ท าการไปรษณีย์จังหวัด
สกลนคร  โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นพนักงาน ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างในสังกัดที่
ท าการไปรษณีย์จังหวัดสกลนครรวมทั้งสิ้น 129 คน โดยทั้งหมดเป็นประชากรเป้าหมายและ
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ฯแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 
แล่งเป็น 3 ตอน สถิติที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การแจกแจงความถี่ ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ค่า t-test และค่า F-test และวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับสมรรถนะการท างานด้วยสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 
สมรรถนะการจัดการในความรับผิดชอบโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
ความเป็นผู้น ามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ถัดมาเป็นความสามารถในการท างานเป็นทีม การตัดสินใจ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหาตามล าดับ 

 
6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้  
        1) ควรมีการพัฒนาสมรรถนะการท างานให้กับพนักงานทั้งสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะตามสายงาน   
                  2) ควรมีการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการท างานตามสายงานให้มากขึ้น
และต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความสามารถในการท างาน 
             6.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรศึกษาหารูปแบบการพัฒนาสภาพสมรรถนะการท างานของพนักงาน
บริษัทเอกชนที่จะสามารถท าให้พนักงานเกิดการพัฒนาทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามสายงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) ควรศึกษาสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสมรรถนะการท างานของของ
พนักงานบริษัทเอกชน 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
 
 
  

Vol7 No._61.indd   185 24/7/2561   20:53:17

 
 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
STRATEGIC  MANAGEMENT  OF  MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA  

UNIVERSITY 
 

เดช  ชูจันอัด   สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ    สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล 
Det  Chuchanat, Suphisan  Phakdinaruenat,  Sanit Sirivisitkul 

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้วิจัยได้ท า
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีประเด็นที่สัมภาษณ์ใน
การวิจัย คือ ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย จากผู้บริหาร คณาจารย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างนี้ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ ปัญหาการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บุคคลที่มีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประกอบด้วย
นักวิชาการ ผู้บริหาร คณาจารย์ที่มีความรู้ และผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ  ผล
การศึกษา สภาพ ปัญหาการจัดการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

 ผลการวิจัย พบว่า  
 ด้านกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่ามี 3 ประเด็นหลักได้แก่ 
1) ประเด็นเกี่ยวกับนโยบายและแผน กลยุทธ์คือเข็มชี้น าการเดินทาง ซึ่งแผนกลยุทธ์ไม่ได้มาจาก
การส ารวจและติดตามเชิงประจักษ์บุคลากรของมหาวิทยาลัย  ข้อมูลไม่ได้เกิดขึ้นจากการส ารวจ
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรเชิงประจักษ์อย่างชัดเจนก่อนยกร่างแผนกลยุทธ์ ข้อมูลการได้มาโดยไม่
เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์  2) ประเด็นเกี่ยวกับการด าเนินตามกลยุทธ์ขององค์กร สาระส าคัญคือการ
ด าเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรจ าเป็นต้องใช้งบประมาณมาก ในเมื่องบประมาณมีความเสี่ยงสูงกล
ยุทธ์ก็เสี่ยงไปด้วย ด้วยเหตุที่มหาวิทยาลัยได้ออกนโยบายไว้หลายนโยบาย บางนโยบายก็ปฏิบัติได้
และบางนโยบายปฏิบัติไม่ได้เป็นเพียงนโยบายในอุดมคติ และเป็นเรื่องความเสี่ยงในแง่ของการวาง
กลยุทธ์ที่ไม่ตรงกับธรรมชาติองค์กร 3) ประเด็นเกี่ยวกับศักยภาพของบุคลากร ซึ่งแผนพัฒนา
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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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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มหาวิทยาลัยมีการก าหนดมาตรการหรือแนวปฏิบัติในบางประเด็นไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม บางประเด็นน าไปปฏิบัติได้แต่ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์เพราะไม่ตรงกับธรรมชาติ
ขององค์กร นอกจากนี้ แผนพัฒนาบุคลากร แผนการใช้จ่ายเงิน/งบประมาณ ยังอยู่ในระหว่างยก
ร่างใหม่ การบริหารงานจึงใช้แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีเป็นกรอบในการด าเนินงานเป็น
หลัก ในลักษณะที่ว่ามีเงิน/งบประมาณเท่าไรก็ท าเท่านั้น ท าไปตามงบประมาณที่มีอยู่ ไม่ได้มีแผน
กลยุทธ์ในระยะยาว 
ค าส าคัญ : การจัดการ, การจัดการเชิงกลยุทธ์, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  

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

 Findings were as follows: 
 For the stategy of Mahachulalongkornrajavidyalaya  University found that 
had three matters such as 1) about the policy and plan. Strategy is like the journey 
indicator that the strategic plan did not come from survey and observe the 
personnel of university. The data did not come from the survey from personnel 
development clearly before drafting the strategic plan that the data was not the 
empirical data. 2. The issue about working according to strategy of organization. The 
essence of working according to organization which spend much money and the 
high risky budget and also risky strategy. The university issued the many policies, 
some policy can use and some could not. Because it was the ideality and the risk 
of strategy improperly to the nature of organization. 3. The potentiality of 
personnel which plan of university, had the measure or practical issue could not 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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really practice. Some issue could practice but could not succeed due to objective 
because it was not proper to nature of organization. Moreover, personnel 
development plan, financial plan and budgetary plan is drafting. The management 
use the annual expenditure plan as the main principle like how much money or 
budget, should work along with the remaining budgetary frame and no long term 
strategic plan. 

 
Keywords: Management, Strategic Management, Mahachulalongkornrajavidyalaya  
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1. บทน า 
 การศึกษาในประเทศไทยมีบทบาทหน้าที่ส าคัญต่อการผลิตบัณฑิตเพ่ือให้มีความรู้
ความสามารถในสาขาวิชาต่าง ๆ อย่างทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ควบคู่กับคุณธรรมและ
จริยธรรม เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน สังคม และประเทศชาติ ด้วยความสันติสุข ความ
เปลี่ยนแปลงด้านสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันในด้านต่าง ๆ ความแตกต่างจึงเกิดขึ้นใน
สังคมทั้งความคิดความเห็น พฤติกรรรมการแสดงออกจึงเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของคนในสังคมไทย 
สืบเนื่องมาจากความเจริญที่ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วยิ่งสังคมมีความเจริญไปมากเท่าใด คนในสังคม
นั้นจะต้องพยายามปรับตัวให้กับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปให้มากเท่านั้น และความจ าเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า  มาตรฐานของชีวิตคนที่พยายามให้
มีความเสมอภาคกันตามระบบการปกครองที่ทุกฝ่ายต้องการให้มีความสมบูรณ์เหมาะสม เข้ากับยุค
สมัยนิยมในการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ทางสังคมให้เอ้ือต่อการแก้ปัญหาวิกฤตสังคมไทยที่มีความ
หลากหลายซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
  การท างานทุกอย่างต้องมีการเกี่ยวข้องประสานงานประโยชน์กับผู้อ่ืนเสมอ จึงต้องรู้จั ก
ท าตัวให้ใจกว้าง ให้เห็นความส าคัญของผู้อ่ืนและงานของผู้อ่ืนเท่ากับความส าคัญของตนเอง และ
ส าคัญที่สุดต้องเข้าใจให้ตรงกันว่าการประสานงานกันนั้น คือ ไม่แบ่งฝ่ายแบ่งพวกกัน ไม่แย่ง
ประโยชน์ ไม่แย่งความดีความชอบกัน หากแต่ปรองดองกันด้วยความจริงใจ เห็นใจ และเข้าใจ โดย
มุ่งหวังผลส าเร็จร่วมกันเป็นส าคัญกว่าสิ่งอ่ืน ๆ ดังนั้น ในปัจจุบันนี้การบริหารงานใด ๆ จะเกิด
ประสิทธิผลได้ ผู้เป็นหัวหน้าหรือของผู้บริหารจะต้องกระจายความรับผิดชอบอย่างเป็นธรรมไปสู่
ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานของตน ถึงแม้ว่าไม่มีปัจจัยใดที่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงภายใน
หน่วยงาน ก็ตาม แต่สิ่งหนึ่งที่จะปรับปรุงและพัฒนาได้ตลอดเวลาก็คือ แนวคิดความสามารถของ
ผู้บริหารในองค์กรบนพ้ืนฐานที่ว่า ไม่มีรูปแบบการบริหารใด ที่เหมาะสมกับทุกสภาพการณ์ ใน
ท านองเดียวกันย่อมไม่มีผู้น าคนใดท่ีจะเหมาะสมกับการบริหารงานในทุกองค์กรและทุกสถานการณ์ 
ดังน้ันผู้บริหารหน่วยงานจึงต้องมีความสามารถในการใช้บทบาทแนวคิดให้เหมาะสมกับการ
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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เปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ได้และใช้ความรู้ความสามารถ
ของตนให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิผลด้วย 
  สังคมมีสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมเทคโนโลยีข่าวสาร สังคมที่เน้นคุณภาพการแข่งขัน
อย่างสูง และสังคมเป็นสังคมที่ไร้พรหมแดนแห่งการเรียนรู้ ท าให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
จะต้องเน้นความเป็นอิสระของหารบริหาร และการจัดการตนเอง เพ่ือให้มีความคล่องตัวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มหาวิทยาลัยภายในประเทศไทย จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตาม
ครรลองของการบริหารและจัดการที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต้องการบริหารคนเพ่ือให้ใช้
ศักยภาพเต็มขีดความสามารถ เพ่ือมุ่งหวังให้ได้คนดีคนเก่งมาปฏิบัติภารกิจที่ส าคัญในมหาวิทยาลัย 
  การปฎิรูปการศึกษาส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางในทาง
เศรษฐกิจ สังคมการเมือง เทคโนโลยีและวัฒนธรรมตามกระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้มีการขยายตัว
ของปริมาณนิสิต นักศึกษา ความต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่ เ พ่ิมมากขึ้น ความ
เจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความคาดหวังของสังคมที่มีต่ออุดมศึกษาในฐานะกลไกที่
ส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้สามารถแข่งชันกับนานาชาติได้ ปัญหาคุณภาพ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมหรือตลาดแรงงานและสภาพความ
จ ากัดด้านงบประมาณ ประกอบกับการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่มุ่งให้
การศึกษาระดับอุดมศึกษามีการบริหารจัดการที่ดี เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลอ่างเท่าเทียม
กัน พัฒนาคุณภาพของการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับบริบทของสังคมและต้องมีความเป็นสากล  
  ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถือได้ว่าเป็นยุคการปฎิรูป
การศึกษาระดับสูงของประเทศครั้งส าคัญ จนกลายเป็นแรงกระตุ้นที่น ามาสู่การสถาปนาระบบ
อุดมศึกษาไทย ในที่สุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยที่มีรากฐานมา
จากการหลอมรวมโรงเรียนวิชาชีพระดับสูงที่มีอยู่เดิม ต่อมาได้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงสถาปนาขึ้น ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เพ่ือเป็น
สถาบันการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์ โดย
พระราชทานนามว่า มหาธาตุวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช 2430 และได้เปิดด าเนินการศึกษาเมื่อวันที่ 
8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2432 และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ได้มีการก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 
2436 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรม
ราชานุญาติให้ตั้งวิทยาลัยขึ้นในบริเวณวัดบวรนิเวศวิหาร พระราชทานนามว่า มหามกุฏราช
วิทยาลัยโดยมีพระราชประสงค์เพ่ือเป็นที่ศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุสามเณร  ทรงอุทิศพระราช
ทรัพย์บ ารุงประจ าทุกปีและก่อสร้างสถานศึกษาวิทยาลัยแห่งนี้ขึ้น 
  ด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันนี้ ซึ่งเป็นสังคมเทคโนโลยีข่าวสาร สังคมที่ไร้พรมแดน ความรู้
จึงท าให้มหาวิทยาลัยไทยต้องพัฒนาตามไปด้วย กลุ่มนักวิชาการ นักบริหาร และนักธุรกิจเอกชน ซึ่ง
ต้องการให้มหาวิทยาลัยไทยมีคุณภาพ สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยทั่วโลกได้ ต้องเน้นการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต้องการบริหารคนให้คุ้มคุณค่าและศักยภาพ
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ตลอดจนการขจัดคนที่ไร้คุณภาพออกไป มุ่งหวังจะได้คนดี คนเก่ง มีคุณธรรมจริยธรรม มาปฏิบัติ
ภารกิจในมหาวิทยาลัย ด้วยแนวคิดดังกล่าว มหาวิทยาลัยไทยจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทโดยเฉพาะ
ความคล่องตัวในการบริหารองค์การ การบริหารคน การบริหารวิชาการ การบริหารการเงิน เป็นต้น 
การที่จะท าให้มหาวิทยาลัยคล่องตัว สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ สนองความต้องการชองสังคม
ได้ แนวทางหนึ่งคือ มหาวิทยาลัยต้องสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับหน่วยงานและองค์การ หรือแก่ 
นิสิตนักศึกษาที่เข้ามาศึกษา เพ่ือเป็นการผลิตผู้ที่มาความรู้ ควบคู่กับคุณธรรม สู่สังคมไทย 
  ประเทศไทย ได้มีมหาวิทยาลัยที่เน้นสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม 
อย่าโดดเด่น และเห็นได้ชัด ก็คือ มหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่รับทั้งฆราวาส และ
พระภิกษุ สามเณรเข้าศึกษา มุ่งเน้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
  ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยสงฆ์ซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมที่ทรงพลังในการสร้างและ
พัฒนาทุนมนุษย์ในสังคมให้เป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพ จึงมีภารกิจที่ส าคัญยิ่งในการด าเนินงาน
ดังกล่าว และมีความเหมาะสมที่จะต้องพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มากกว่าองค์กร
รูปแบบอ่ืน ทั้งนี้การที่มหาวิทยาลัยสงฆ์จะก้าวไปสู่ทศวรรษใหม่นั้น มหาวิทยาลัยต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เพ่ือให้สอดรับกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนไปสู่การ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในอนาคต ในขณะที่ประเทศไทยจ าเป็นต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 
2558 นั้น ค าถามท่ีส าคัญต่อมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยในยุคปัจจุบันคือ “จะจัดวางสถานะ บทบาท และ
ท่าทีอย่างไร จึงจะสอดรับกับความเป็นไปในวิถีแห่งอาเซียน และนอกเหนือจากการวางสถานะให้
สอดรับแล้ว ค าถามต่อไปคือ จะเข้าไปช่วยส่งเสริมบทบาท แนวทางในการพัฒนาประชาคมอาเซียน
ใน 3  เสาหลักได้อย่างไร จึงจะท าให้มหาวิทยาลัยสงฆ์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการพัฒนา “พลเมือง
อาเซียน” ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขท่ามกลางความหลากของศาสนา ภาษา วัฒนธรรม 
และชาติพันธุ์ 
  จากเหตุผลดังกล่าวผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีส่วนที่ส าคัญในพัฒนาทุนมนุษย์
เพราะผู้บริหารและบุคลากรจะน าทางและท าให้เกิดกระบวนการของความร่วมมือง่ายขึ้ น 
สภาพแวดล้อมแบบเปิดขององค์กรจะช่วยสนับสนุนการร่วมกิจกรรมและความร่วมมือรวมทั้งท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงสูง เพ่ือให้
สามารถน าพาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงเพราะฉะนั้นหมายความว่าผู้บริหารต้อ ง
สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ และสร้างแรงจูงใจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้รู้ถึงความจ าเป็น
และความส าคัญในการด าเนินงานเพื่อให้มหาวิทยาลัยเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งน าไปสู่การ
เป็นองค์กรที่มีศักยภาพหรือสมรรถนะสูง 
 มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่ก าลังกล่าวถึงกันอยู่ในขณะนี้มี 2 ประเภท ประเภทแรกเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐตั้งแต่แรกตั้ง อีกประเภทหนึ่งเป็นการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยที่เป็น
ส่วนราชการและได้มีการเรียกกันอยู่หลายค า เช่น มหาวิทยาลัยของรัฐนอกระบบราชการ 
มหาวิทยาลัยนอกระบบ มหาวิทยาลัยอิสระ มหาวิทยาลัยในก ากับ มหาวิทยาลัยในก ากับรัฐบาล 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล เป็นต้น ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรก็ตาม ความหมายสั้นๆ ก็คือ เป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการที่สามารถพัฒนาระบบบริหารเป็นของตนเองที่สอดคล้องกับ
ปรัชญาและจุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลัย มีความเบ็ดเสร็จในตัว ลั กษณะเช่นนี้ ตรงกับค าว่า 
"Autonomy" ซึ่ง Autonomy นั้น มิได้หมายความว่าเป็นอิสระ (independence) โดยไม่ต้องถูก
ก ากับและตรวจสอบโดยกลไก  ของรัฐ 
 หลักการส าคัญของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ คือ ความอิสระ ความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานสูง สามารถพัฒนาองค์กรและระบบงานที่เหมาะสมกับกิจการของ
มหาวิทยาลัย ลดขั้นตอนการท างาน สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 
การด าเนินการต่างๆ ส่วนใหญ่สิ้นสุดในระดับมหาวิทยาลัย และให้มีการควบคุมจากหน่วยงาน
ภายนอกน้อยที่สุดเท่าที่จ าเป็น (Annual Report, Suranaree University of Technology, 
2007) 
 การก ากับของรัฐ หมายถึง การควบคุมดูแลการปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  
โดยใช้ระบบรายงานกลับอย่างต่อเนื่อง และหมายรวมถึง ความพยายามของรัฐในการที่จะก าหนด 
ทิศทาง และตรวจสอบกิจการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐ 3 ประการ คือ     
1) เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน 2) เพ่ือกระจายโอกาสทางการศึกษา            
4) เพ่ือกระตุ้นการท างานของมหาวิทยาลัย (Miskel, 2003)  
 มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐมีอิสระในลักษณะดังนี้ 1) มหาวิทยาลัยมีความเป็นอิสระจาก
กฎระเบียบของรัฐบาลในการก าหนดการบริหารภายในสถาบัน การจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากร การหารายได้จากทรัพย์สินที่ไม่เป็นของรัฐ การคัดเลือกบุคลากร เงื่อนไขการศึกษาเล่า
เรียนและอิสระในการสอน ตลอดจนการท าวิจัยโดยปราศจากการแทรกแซง ความเป็นอิสระเชิง
เนื้อหา (Substantial Autonomy) 2) การมีอิสระในการก าหนดหลักสูตร สาขาวิชาและเป้าหมาย
ในการจัดการเรียนการสอน 3) ความเป็นอิสระเชิงกระบวนการ (Procedural Autonomy) 
หมายถึง สิทธิของมหาวิทยาลัยในการก าหนดแนวทางและวิธีการในการก้าวไปสู่ความส าเร็จ
สนองตอบต่อความจ าเป็นเร่งด่วนที่ก าหนดอย่างสอดคล้องกับนโยบายประเทศ 4) ความเป็นอิสระ
เชิงโครงสร้าง (Organic Autonomy) ของสถาบันในการก าหนดโครงสร้างทางวิชาการของ
หน่วยงานในระดับต่าง ๆ การบริหารมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จะยึดติดความมีอิสระของสถาบัน
เป็นแนวทางในการบริหาร (Tapper, S. & Salter, 1995)  
 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐเป็นการวางจุดมุ่งหมายของสถาบัน การวาง
มาตรการด าเนินงาน และการด าเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมายหลักที่จะเปล่ียนความสัมพันธ์ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับรัฐบาลใหม่ โดยมหาวิทยาลัยไม่เป็นหน่วยงานราชการ แต่ยังเป็นองค์กรของรัฐ       
รัฐยอมให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นอิสระในการบริหารงาน มีอ านาจออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการเงิน 
การคลัง พัสดุ การบริหารงานบุคคล การก าหนดเงินเดือนเอง และได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
(Allen  Micheal , 1988) 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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  มหาวิทยาลัยสงฆ์เป็นองค์กรหนึ่งที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และระดับสูงกว่า
อุดมศึกษาส าหรับพระภิกษุและสามเณร (ปัจจุบันรับประชาชนทั่วไปเข้าศึกษาด้วย) การศึกษา
วิชาการพระพุทธศาสนาและวิชาการข้ันสูงอ่ืนๆ แบ่งเป็นคณะต่างๆ ได้แก่ คณะพุทธศาสตร์ คณะครุ
ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ เป็นต้น ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงฆ์ มี 2 แห่ง คือ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ฝ่ายมหานิกาย) และมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราช
วิทยาลัย (ธรรมยุตินิกาย) ซึ่งพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยสงฆ์นั้น มุ่งผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มี
คุณภาพสู่สังคม จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์ต้องพัฒนาศักยภาพขององค์กร เนื่องด้วย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และมีการแข่งขันกัน
สูงมาก ทุนมนุษย์จึงเข้ามามีบทบาทส าคัญในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ท าให้เกิด
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของบุคลากรอีกทั้งการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ ทัศนะคติ 
และเตรียมบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าไปสู่ระดับสูงขึ้นให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด ผู้บริหารควร
ก าหนดทิศทางกลยุทธ์การบริหารงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และน าองค์กรไปสู่
องค์กรที่มีสมรรถนะสูงในอนาคต ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นตัวขับเคลื่อนก าลังในการพัฒนา หรือบ่ง
บอกถึงศักยภาพภาวะผู้น าในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดถึงปรับปรุงสถาบันเพ่ือรองรับสมาคม
อาเซี่ยนที่เกิดข้ึน    เพราะปัจจุบันในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ยังมีจุดอ่อน ปัญหา 
ต่าง ๆ เช่น นิสิตต่างเชื้อชาติ ต่างประเทศ ต่างชนชั้น และต่างวัย ที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่ง
นี้ จึงเป็นประเด็นที่ผู้บริหารต้องพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าของอาจารย์ที่จะส่งผลต่อการเรียน 
การสอน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่พึ่งประสงค์ และเพ่ือรองรับการเข้ามาสู่ประชาคมอาเซียนดังกล่าว 
  มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีการจัดการองค์กรด้านกลยุทธ์ยังมีปัญหาและมี
อุปสรรคในการจัดการโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมภายนอกไม่ว่าจะเป็นระเบียบ ข้อบังคับทีไม่สามารถ
บังคับใช้ได้เต็มที่กับหน่วยงานหรือองค์กรภายใน โครงสร้างองค์กรบางครั้งยังมีข้อบกพร่องด้านการ
กระจายงานหรือการบริการงานต่อระดับชั้นการท างานต่าง ๆ  ระบบงานการตรวจสอบภายใน หรือ
การเงินบางครั้งยังไม่ชัดเจนต่อการบริหารจัดการงบประมาณงบประมาณบางครั้งไม่เพียงพอต่อแผน
งบประมาณท่ีเสนอขอไป บุคลากรสายต่าง ๆ บางท่านไม่มีความสามารถตรงสายงาน เทคโนโลยีสิ่ง
สนับสนุนบางจุดหรือบางแห่งไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมกับการใช้งาน   สภาพแวดล้อมภายนอก 
ภาวะเศรษฐกิจส่งผลต่อการบริการองค์กรของมหาวิทยาลัย นโยบายของรัฐบาล ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สังคม การเมืองท าให้การจัดการองค์กรขาดประสิทธิผลอย่างยิ่ง  

 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยได้ตระหนักในทิศทาง
ของการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารการศึกษาของชาติในระดับอุดมศึกษาเป็นอย่างยิ่ง และ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่เปิดรับสมัครทั้งพระภิกษุและ
สามเณร ตลอดถึงฆราวาสจากทั่วทุกภูมิภาค จากต่างประเทศ เข้ามาศึกษา จึงท าให้เกิดปัญหาการ
จัดการ ไม่ว่าจะเป็นปัญหา ด้านจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน จากสภาพแวดล้อมภายนอก  
จากปัญหาดังกล่าว ส่งผลต่อผลการด าเนินงาน และแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดังกล่าว ผู้ศึกษามีความต้องการอยากศึกษาประเด็นดังกล่าวข้างต้นจึงท า
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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วิจัยเรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยจะเป็นข้อมูลที่
ส าคัญต่อรัฐบาล สถาบันการศึกษา องค์การที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป และเพ่ือให้ได้
รูปแบบการจัดการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นที่พึงประสงค์ในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงค ์

เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้การวิจัย เป็นข้อมูลจากเกี่ยกับ
ระเบียบข้อบังคับ โครงสร้างองค์กร ระบบงานและการตรวจสอบภายใน การเงิน คณะกรรมการ
ด าเนินการ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่สนับสนุน การน าเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ที่ใช้
ในการด าเนินการ เอกสารรายงานการประชุมประจ าปี ที่ออกโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยและข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณาจารย์ 
และบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ตลอดถึงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของแต่ละหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยและยังด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน (พ.ศ.2559) มีจ านวน 10 วิทยาเขต 17 วิทยาลัย
สงฆ์ 14 หน่วยวิทยบริการ 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้จากประชากรกลุ่มนี้มีจ านวน 10 วิทยาเขต 17 
วิทยาลัยสงฆ์ 14 หน่วยวิทยบริการ ซ่ึงได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) กลุ่มตัวอย่างนี้ได้ให้ข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับสภาพ ปัญหาการจัดการเชิงกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่เกี่ยวกับสภาพ ปัญหาของ
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระท าโดยพรรณนา
วิเคราะห์เนื้อหา 

จากศึกษาวิจัยในวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจกลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
ผู้บริหาร คณาจารย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างนี้ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ ปัญหาการจัดการเชิงกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 บุคคลที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประกอบด้วยนักวิชาการ ผู้บริหาร คณาจารย์ที่มีความรู้ และผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการ  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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 กลุ่มตัวอย่างของประชากรกลุ่มนี้ มีจ านวน 20 รูป/คน ซึ่งก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
หลักการเลือกที่ใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi method) ซึ่งระบุว่าการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 
17 รูป/คน ขึ้นไป จะท าให้อัตราความคลาดเคลื่อนจะยิ่งลดน้อยลงมาก ดังนั้น ผู้เชี่ยวชาญจึงไม่ควร
น้อยกว่า 17 คน (Thomas T.Macmillan:2014.Online) โดยก าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่มี
ประสบการและความเชี่ยวชาญ ดังนี้ 
 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 2. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 3. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 4. คณบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 5. รองคณบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 6. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 7. คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 9. นักวิชาการท่ีมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 กลุ่มตัวอย่างนี้ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย และให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
 
4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่เป็นความคิดเห็นของบุคคลที่มี
ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์สภาพ 
ปัญหาการจัดการเชิงกลย ุทธ์ และประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
 
5.  การเก็บรวบรวมข้อมลู 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนและวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 

1. ขออนุญาตหน่วยงานที่เก็บข้อมูล คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยท า
หนังสือจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เพ่ือขอเก็บข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 

2. บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรและประเด็นที่ศึกษาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับกรอบ
แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแยกตามแหล่งข้อมูล  

3. สัมภาษณ์บุคคลที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ จ านวน 20 คน โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่เตรียมไว้ 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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6.  การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้ 
1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จัดระบบข้อมูล และประมวลผลข้อมูล เพ่ือให้พร้อม

และให้เหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์  
2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่เกี่ยวกับสภาพ ปัญหาของกระบวนการจัดการเชิงกลย ุทธ์

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระท าโดยพรรณนาวิเคราะห์เนื้อหา 
3. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่เกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเชิงกล

ยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระท าโดยพรรณาเนื้อหา  
 
7. สรุปผลการวิจัย 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยมี
ประเด็นที่สัมภาษณ์ในการวิจัย คือ ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากผู้บริหาร คณาจารย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างนี้ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพ ปัญหาการจัดการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  บุ ค ค ล ที่ มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยประกอบด้วยนักวิชาการ ผู้บริหาร คณาจารย์ที่มีความรู้ และผู้ที่มีประสบการณ์ในการ
บริหารจัดการ  ผลการศึกษาสภาพ ปัญหาการจัดการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พบว่า  
  
 ด้านกลยุทธ์  

 การก าหนดกลยุทธ์และการตัดสินใจด้านกลยุทธ์รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่าง
นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร และสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อองค์กร ซึ่ง
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants 
Indicators) ได้ให้ข้อมูลที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันในประเด็นด้านกลยุทธ์ไว้ดังนี้ 

 1) เกี่ยวกับนโยบายและแผน  
 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่

มุ่ ง เน้นให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย  ซึ่ งก าหนดไว้ ในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระยะท่ี 11 (2555-2559) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 24 กลยุทธ์ ซึ่งยุทธศาสตร์
แต่ละด้านจะมีแผนงานและโครงการรองรับมีการสร้างตัวชี้วัด (KPI : Key Performance 
Indicators) ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (รายงานประจ าปี,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. 2557) แม้ผลการประเมินแผนพัฒนามหาวิทยาลัยของ มจร ในระยะที่ 11 (2555-2559) 
อยู่ในระดับดี แต่เมื่อพิจารณาแยกตามยุทธศาสตร์ ได้แก่ การบริหารจัดการองค์กรซึ่งเป็นพันธกิจที่
เพ่ิมเข้ามาในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะที่ 12 ถือว่าเป็นพันธกิจใหม่ แต่มีอยู่เดิมอยู่แล้ว คือ 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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งานด้านการบริหารจัดการองค์กร ถือว่าเป็นการบริหารจัดการทั้งองค์กรซึ่งต้องดูแลรับผิดชอบหลาย
ด้าน  ทั้งการบริหารจัดการองค์กรและการจัดการศึกษา รวมทั้งด้านอ่ืน ๆ  ความเสี่ยงเกี่ยวกับกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัยนั้น กลยุทธ์คือเข็มชี้น าการเดินทาง  ซึ่งแผนกลยุทธ์ไม่ได้มาจากการส ารวจ
และติดตามเชิงประจักษ์บุคลากรของมหาวิทยาลัยอยากได้อะไร การเขียนเป็นแผนขึ้นมาบ่อยครั้งที่
เห็นว่าแผนสวยหรูแต่ปฏิบัติไม่ได้ หรือปฏิบัติได้แต่ไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด  แสดงให้เห็นว่า
ข้อมูลตรงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการส ารวจข้อมูลการพัฒนาบุคลากรเชิงประจักษ์อย่างชัดเจนก่อนยก
ร่างแผนกลยุทธ์ แต่ความเสี่ยงในด้านแผนสิ่งที่ชัดเจนก็คือ ข้อมูลการได้มาโดยไม่เป็นข้อมูลเชิง
ประจักษ์จากความต้องการของบุคลากรจริงๆ 

 2) การด าเนินตามกลยุทธ์ขององค์กร 
 การด าเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรจ าเป็นต้องใช้งบประมาณมาก ในเม่ืองบประมาณมี

ความเสี่ยงสูงกลยุทธ์ก็เสี่ยงไปด้วย การด าเนินตามแผนงานและโครงการก็ท าได้เฉพาะกับ
งบประมาณท่ีรัฐจัดสรรให้มา ถ้ามีกลยุทธ์หรือโครงการใหม่ๆขึ้นมาจะล าบากที่จะหางบประมาณมา
สนับสนุน ท าให้กลยุทธ์จึงถูกแช่งแข็งไว้ดูเหมือนจะอ่อนแอด้วย เพราะทุกอย่างไปผูกอยู่กับ
งบประมาณ ซึ่งการก าหนดงาน ที่ให้ปฏิบัติการได้ตามแผน หรือ การท างานที่ยังไม่ส าเร็จ กลยุทธ์ที่
บริหารงานเพื่อความโปร่งใส ด้านการเงิน ยังมีความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน การแปลงนโยบายมาสู่
แผนงานและโครงการ ยังท าไม่ได้ตามกลยุทธ์ มีโครงการแต่ยังไม่ได้ท า ยังขาดเจ้าภาพที่จะ
ด าเนินงาน ในขณะที่มีการตั้งคณะกรรมการแต่ไม่ได้ตามงาน  ด้วยเหตุที่มหาวิทยาลัยได้ออก
นโยบายไว้หลายนโยบาย บางนโยบายก็ปฏิบัติได้และบางนโยบายปฏิบัติไม่ได้เป็นเพียงนโยบายใน
อุดมคติ จึงเป็นเรื่องของการแปลงนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติ เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับผู้บริหารหรือผู้
ปฏิบัติเข้าใจตรงนั้นหรือไม่ ถ้าผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจในนโยบายก็ไม่สามารถที่จะด าเนินงานไปตามที่
ผู้บริหารก าหนดไว้ เป็นความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานและประสบการณ์ความรู้ความสามารถ 
การสื่อสารภายในองค์กรมีส่วนคือรวบรวมความเห็นในการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงานเพ่ือไปเป็น
นโยบายในการปฏิบัติ  ดังนั้นในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐ จึงต้องมีระบบและกล
ไกลมารองรับ   ไม่ว่าจะเป็นระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย กฎกระทรวง พระราชบัญญัติต่างๆ 
มหาวิทยาลัยสงฆ์จะปฏิเสธไม่ได้ว่าจะไม่ท า เมื่อเป็นกฎหมายแล้วจ าเป็นต้องท า ทุกสิ่งทุกอย่างที่
เป็นของรัฐจะต้องมีการควบคุมก ากับ ติดตามและตรวจสอบ 
 อีกประเด็นของด้านกลยุทธ์ เป็นเรื่องความเสี่ยงในแง่ของการวางกลยุทธ์ที่ไม่ตรงกับ
ธรรมชาติองค์กร อย่างที่ทราบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เป็นมหาวิทยาลัย
สงฆ์ในโดยพฤตินัย โดยนิตินัยเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐ และมีจุดแข็งคือเรื่องการจัด
การศึกษาบูรณาการกับศาสตรสมัยใหม่ เมื่อมหาวิทยาลัยมีนโยบายอย่างนี้ การจัดการศึกษาบูรณา
การกับศาสตร์สมัยใหม่ ถ้าวางกลยุทธ์ที่ไม่ตรงกับแนวทางที่ว่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้ยาก  
ถ้าวางกลยุทธ์ไปแนวอ่ืน การสรรหาบุคลากรสายวิชาการก็ดี สายปฏิบัติการวิชาชีพก็ดี การรับนิสิตก็
ดี การจัดการเรียนการสอนก็ดี การด าเนินการตามพันธกิจก็ดี จะไม่เป็นไปตามธรรมชาติของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ ซึ่งมีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์อย่างนี้ การวางกลยุทธ์จึงต้องให้เป็นไปให้สอดคล้อง
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ จึงจะไม่เกิดความเสี่ยง ถ้าวางกลยุทธ์ไปในแนวอ่ืน 
การศึกษาศาสตร์ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยทางโลกมุ่งเน้นเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนไปตามศาสตร์
นั้น ๆ อาจจะต้องไปแข่งขันกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ข้างนอก การเปิดรับนิสิตในหลักสูตรต่าง ๆ ก็
จะต้องไปแข่งขันกันกับมหาวิทยาลัยข้างนอก การจัดท าหลักสูตร ถ้าไม่มีวิชาพระพุทธศาสนา วิชา
แกนพระพุทธศาสนาล้วน วิชาแกนพระพุทธศาสนาประยุกต์ โครงสร้างหลักสูตรเหมือนกับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยทั่ว ๆ ไป ในระยะยาวคนที่จะมาสมัครเรียน มาดูแล้ว รัฐศาสตร์ก็ดี เศรษฐศาสตร์ก็
ดี บริหารการศึกษาก็ดี ภาษาไทยก็ดี จิตวิทยาก็ดี ไม่เห็นมีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยข้างนอก 
ในขณะที่บรรยากาศเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้พระภิกษุสามเณร 
เพราะฉะนั้นความน่าตื่นตา ตื่นใจที่จะให้ลูกหลานชาวบ้านมาเรียนไม่มี ความเสี่ยงก็คือ จะไม่มีคน
มาเรียน เมื่อกลยุทธ์ทางด้านการผลิตบัณฑิตไม่ตรงกับธรรมชาติของตัวเอง ด้านการด าเนินการก็ไม่
ตรงกับธรรมชาติของตัวเอง แล้วจะท าให้ไม่มีจุดขาย ก็จะพอเป็นไปได้ ไปเรื่อย ๆ ลุ่ม ๆ ดอน ๆ ไม่มี
จุดแข้ง ไม่มีจุดขาย (Selling point) ดังนั้น การวางกลยุทธ์ที่ไม่ตรงกับธรรมชาติของตัวเอง จะท าให้
เกิดความเสี่ยง ถ้าวางกลยุทธ์ให้ตรงกับธรรมชาติของตัวเองแล้ว ก็จะท าให้ไม่เกิดปัญหา ซึ่งการ
ก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยสงฆ์นั้นเป็นลักษณะบนสู่ล่าง (top down to bottom up) มิติ
เดียว ซึ่งควรจะเป็นไปตามลักษณะล่างสู่บน (bottom up to top down) ด้วย นโยบายการ
บริหารองค์กรที่ก าหนดจากผู้บริหารระดับสูงมาสู่เบื้องล่างท าให้เกิดช่องว่างระหว่างการด าเนินงาน 
เมื่อนโยบายยังไม่ชัดเจน การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก การด าเนินงานจึง
เป็นไปในลักษณะด้วยจิตส านึกบนพ้ืนฐานของแผนงานที่ยังไม่ชัดเจนขาดประสิทธิภาพ ไม่มีตัวชี้วัดที่
ชัดเจน 

 3) ศักยภาพของบุคลากร 
 ปัญหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ก็คือ ผู้บริหารไม่มีประสบการณ์ ขาด

ความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระราชบัญญัติของ มจร ก าหนดไว้ชัดเจนว่า ผู้บริหาร
ระดับสูงตั้งแต่อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการต่าง ๆ ต้องเป็นพระสงฆ์ เมื่อเป็น
พระสงฆ์แล้วเมื่อได้รับการบรรจุเป็นบุคลากรผู้ที่เข้ามาใหม่ มีประสบการณ์น้อย การจะขึ้นมาเป็น
ผู้บริหาร ยังไม่มีประสบการณ์ มหาวิทยาลัยยังไม่มีการจัดการฝึกอบรมให้เป็นระบบว่าคนที่จะเข้าสู่
ต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ควรจะต้องผ่านหลักสูตรการอบรมอย่างไรมา ซึ่ง
เป็นข้อจ ากัดมหาวิทยาลัยไม่สามารถจะไปหาบุคลากรที่เป็นพระสงฆ์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนั้น
หลักสูตรนี้มาด ารงต าแหน่งส าคัญได้  ซึ่งในการประกันคุณภาพ แผนการพัฒนาบุคลากรต้อง
สอดคล้องกัน แผนที่มาระบุคือตัวบ่งชี้ เพราะฉะนั้นการประกันคุณภาพจึงเป็นการก ากับติดตามผล
การด าเนินงานว่าบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดหรือไม่ ถ้าไม่บรรลุเป้าหมายต้องมาทบทวนและดูว่า
ขาดอะไร 
 สรุปได้ว่า ด้านกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่ามี 3 
ประเด็นหลักได้แก่ 1) ประเด็นเก่ียวกับนโยบายและแผน กลยุทธ์คือเข็มชี้น าการเดินทาง ซึ่งแผนกล
ยุทธ์ไม่ได้มาจากการส ารวจและติดตามเชิงประจักษ์บุคลากรของมหาวิทยาลัย  ข้อมูลไม่ได้เกิดขึ้น
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
 
 
  

Vol7 No._61.indd   185 24/7/2561   20:53:17

 
 

จากการส ารวจข้อมูลการพัฒนาบุคลากรเชิงประจักษ์อย่างชัดเจนก่อนยกร่างแผนกลยุทธ์ ข้อมูลการ
ได้มาโดยไม่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์   2) ประเด็นเกี่ยวกับการด าเนินตามกลยุทธ์ขององค์กร 
สาระส าคัญคือการด าเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรจ าเป็นต้องใช้งบประมาณมาก ในเมื่องบประมาณมี
ความเสี่ยงสูงกลยุทธ์ก็เส่ียงไปด้วย ด้วยเหตุที่มหาวิทยาลัยได้ออกนโยบายไว้หลายนโยบาย บาง
นโยบายก็ปฏิบัติได้และบางนโยบายปฏิบัติไม่ได้เป็นเพียงนโยบายในอุดมคติ และเป็นเรื่องในแง่ของ
การวางกลยุทธ์ที่ไม่ตรงกับธรรมชาติองค์กร  3) ประเด็นเกี่ยวกับศักยภาพของบุคลากร ซึ่ง
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมีการก าหนดมาตรการหรือแนวปฏิบัติในบางประเด็นไม่สามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม บางประเด็นน าไปปฏิบัติได้แต่ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์เพราะไม่ตรงกับ
ธรรมชาติขององค์กร นอกจากนี้ แผนพัฒนาบุคลากร แผนการใช้จ่ายเงิน/งบประมาณ ยังอยู่ใน
ระหว่างยกร่างใหม่ การบริหารงานจึงใช้แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีเป็นกรอบในการ
ด าเนินงานเป็นหลัก ในลักษณะที่ว่ามีเงิน/งบประมาณเท่าไรก็ท าเท่านั้น ท าไปตามงบประมาณที่มี
อยู่ ไมไ่ด้มีแผนกลยุทธ์ในระยะยาว 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าไปใช้ 
   ด้านกลยุทธ์ มีข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ ดังนี้ ในประเด็นเก่ียวกับ 1) นโยบายและแผน 
2) การด าเนินตามกลยุทธ์ขององค์กร 3) ศักยภาพของบุคลากร ควรมีการยกร่างแผนพัฒนา
บุคลากรและแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยจัดให้มีการเสวนาทางวิชาการเพ่ือระดมสอง (Brain 
storming) และท าประชาพิจารณ์เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเชิงประจักษ์ประกอบการตัดสินใจใน
การก าหนดนโยบายหรือมาตรการที่แก้ปัญหาขององค์กรได้ถูกจุด 
 
 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
   1) ควรด าเนินการในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research) ซึ่งเป็นแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการปฏิบัติ กระบวนการพัฒนา ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง  การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการสภาพปัญหาการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   2) ควรเพ่ิมกรณีศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐแห่งอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมบริบท
ของการวิจัยให้ได้องค์ความรู้และรูปแบบการจัดการสภาพปัญหาการจัดการเชิงกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   3) ควรศึกษาวิเคราะห์การน าหลักทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการเข้ากับหลักการ
จัดการสภาพปัญหาการจัดการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
  

Vol7 No._61.indd   176 24/7/2561   20:53:08

 
 

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

University Press,. 
Miskel. (2003). Vision of Success : Pedagogical practices of African American 

community college teachers. Retrieved June 24. 
http://ad,arc,nrru,ac,th/dao/detail,nsp. 

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

 



103185

ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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รูปแบบการจัดการทุนมนุษย์เชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดนครสวรรค์ 

A MODEL OF BUDDHIST HUMAN CAPITAL MANAGEMENT OF LOCAL 
ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS IN  

NAKHON SAWAN PROVINCE 
 

ภาราดร อมรเวที* เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ** สุรินทร์ นิยมางกูร*** 
Pharadon Amaravedĩ Kiettisak Kittipañño Surin Niyamangkoon 

 

บทคัดย่อ 
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการทุนมนุษย์ในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ 2) เพ่ือศึกษาการจัดการทุนมนุษย์เชิงพุทธในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ และ 3) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการจัดการทุนมนุษย์เชิงพุทธขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ 

ระเบียบวิธีวิจัยเป็นเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตามรูปแบบวิธีการวิจัยเอกสาร และเก็บรวบรวมข้อมู ล
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 28 ท่าน พ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจั ยเป็นแบบสัมภาษณ์ที่มี
โครงสร้างโดยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหาการสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเข้าสู่กระบวนการถอด
บทเรียนและค้นหารูปแบบการจัดการทุนมนุษย์เชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
นครสวรรค์ และด าเนินการสนทนากลุ่มเฉพาะโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 9 ท่าน เพ่ือท าการยืนยัน
ความสมบูรณ์ของข้อมูล 
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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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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 ผลการวิจัยพบว่า  
1.สภาพการจัดการทุนมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า มี

การจัดการทุนมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความ ส าเร็จตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ในระยะดูแลรักษา ในขณะที่ได้บุคลากรเข้า
มาปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรแล้ว ทั้งการพัฒนาศักยภาพ และการสร้างแรงจูงใจ ทั้ง 3 ด้าน คือ 1) ด้าน
การพัฒนาทักษะ ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการท างานให้แก่
บุคลากร ที่สอดคล้องกับหลักคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ซึ่งให้เกิดผลลัพธ์
ในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสูง 2) ด้านการพัฒนาความรู้ มีกระบวนการอย่างชัดเจนในการ
ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการโดยการเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นไป การเข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกื้อกูลกับการปฏิบัติงานราชการ ศึกษาดูงานในพันธกิจที่ตนเองรับผิดชอบ
โดยตรง ในขณะเดียวกันได้ส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม ผ่านศาสตร์
พระราชาอย่างต่อเนื่อง 3) ด้านการพัฒนาทัศนคติบุคลากร พบว่า มีลักษณะที่เอ้ืออาทรต่อกันสูง 
เพ่ือให้เกิดความเสมอภาค เช่น การท างานที่ตรงต่อเวลาและตรงต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่มีการก้าว
ก่ายหน้าที่กัน แต่มีการประสานงานกันเป็นอย่างดี  

2. การจัดการทุนมนุษย์เชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  โดย
ภาพรวม พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดนครสวรรค์ มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานราชการอย่างสม่ าเสมอผ่านกิจกรรม ดังนี้ 1) 
กิจกรรมที่พัฒนาด้านทักษะ เช่น การส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารักการฝึก อบรม สัมมนา ในประเด็นที่
เกี่ยวกับภาระหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ 2) กิจกรรมที่พัฒนาด้านความรู้ ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป โดยสร้างแรงจูงใจจากการปฏิบัติงานที่ดี 3) กิจกรรมที่พัฒนาด้าน
จิตใจ ความรู้สึกนึกคิด เช่น โครงการปฏิบัติธรรม เพ่ือส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทัศนคติ  

3 . รูปแบบการจัดการทุนมนุษย์เชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
นครสวรรค์โดยการน าหลักสัปปุริสธรรม 7 มาบูรณาการเข้ากับการพัฒนาทุนมนุษย์ทั้ง 3 ด้าน คือ 
การจัดการทุนมนุษย์ด้านทักษะ การจัดการทุนมนุษย์ด้านความรู้ และการจัดการทุนมนุษย์ด้าน
ทัศนคติ พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 เป็นรูปแบบในการจัดการทุนมนุษย์เชิงพุทธได้
อย่างเหมาะสม โดยผ่านกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ 7 ประการ ดังนี้ 1) ให้
รู้จักวิเคราะห์สาเหตุของสถานการณ์ว่าเมื่อกระท าสิ่งนี้จะได้ผลตอบแทนเป็นความสุข  ที่ส่งเสริมให้
บุคลากรท างานอย่างเป็นระบบ ในด้านการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การวัดและประเมิน
ผลส าเร็จ พร้อมทั้งการปรับปรุงการท างานอย่างสมเหตุสมผล 2) ให้รู้จักการประเมินผลลัพธ์ เพ่ือลด
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในอนาคต 3) ให้รู้จักประพฤติตนให้เหมาะสมแก่ภาวะของตน ส่งเสริมให้
บุคลากรประเมินตนเองจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและพัฒนาจุดด้อย 4) ให้รู้จักประมาณ 
ด าเนินชีวิตให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าและ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5) รู้จักเวลาที่เหมาะสมในการท ากิจกรรมต่างๆ  
ค าส าคัญ:  การจัดการ ทุนมนุษย์เชิงพุทธ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ABSTRACT 
The objectives of the research were: (1) to study the state of the human 

capital management of local administrative organizations in Nakhon Sawan 
Province, (2) to study the Buddhist human capital management of local 
administrative organizations in Nakhon Sawan Province, and (3) to present the 
model of the Buddhist human capital management of local administrative 
organizations in Nakhon Sawan Province.  

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

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

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

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

  3. The model of the Buddhist human capital management of local 
administrative organizations with the application of the Sappurisadhamma 7 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

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

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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1. บทน า 
ค าว่า “ทุนมนุษย์” จึงเข้ามามีบทบาทส าคัญและเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่

ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การและเป็นแหล่งในการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่ส าคัญของ
องค์การ ซึ่งถ้ากล่าวถึงทุนมนุษย์ขององค์การอาจมองได้ว่าหมายถึงคนที่มีทักษะสูง มีความคิด
สร้างสรรค์ มีแรงจูงใจ มีพลังความร่วมมือ และเป็นบุคคลที่รอบรู้ซึ่งเข้าใจถึงกลไกของสภาวะ
แวดล้อมในการด าเนินงานขององค์การและน าองค์การไปสู่การแข่งขันได้ นอกจากนั้นทุนมนุษย์ยังมี
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ มีการสร้างคุณค่าเพ่ือสนับสนุนการแข่งขันของ
องค์การ ให้บรรลุจุดประสงค์ ทั้งนี้จะต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งปัน การบูร
ณาการและการใช้ความรู้ทั้งในระดับของส่วนบุคคลและในกลุ่มผู้ร่วมงานเพ่ือสร้างศักยภาพในการ
แข่งขันขององค์การ ถือเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่และกระบวนการในการด าเนินกิจการที่รวดเร็ว
และเชิงรุกโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ความส าเร็จขององค์การทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังที่ Mark A. 
Huselid (1995: 635-672) กล่าวว่ามีการศึกษาจ านวนมากที่พบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง
ความสามารถในการปฏิบัติงานของคนในองค์การกับผลปฏิบัติงานขององค์การ องค์การไหนมี
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีการพัฒนาขีดความสามารถในแต่ละคนให้เพ่ิมมากขึ้นอย่าง
หลากหลาย รวดเร็ว มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันในองค์การและระหว่างบุคคลเพ่ือต่อยอด
ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอก็จะท าให้องค์การนั้นสามารถแข่งขันได้และเกิดความคุ้มค่าใน
การลงทุน 

พระพุทธศาสนา มีค าสอนที่เป็นศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืนและด ารง 
ความเป็นมนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขนั่นคือ ศาสตร์ในการบริหารจัดการเชิงพุทธ หลักสัปปุริส
ธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ มี 7 ประการคือ 

1. ธัมมัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเหตุ คือ รู้ความจริง รู้หลักการ รู้กฎเกณฑ์ รู้กฎแห่งธรรมได้ 
รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผลและรู้จักหลักการที่จะท าให้เกิดผล  

2. อัตถัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักผลหรือความมุ่งหมาย คือ รู้ความหมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้
ประโยชน์ที่ประสงค์ รู้จักผลที่เกิดขึ้น สืบเนื่องจากการกระท าตามหลัก  

3. อัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักตนคือ รู้จักเราว่าเรานั้น โดยฐานะภาวะเพศ ความรู้ 
ความสามารถและคุณธรรมเป็นอย่างไรและเท่าใด แล้วประพฤติให้เหมาะสมและรู้จักที่จะปรับปรุง
ต่อไป  

4. มัตตัญญุตา ความผู้รู้จักประมาณ คือ ความพอดีในการจ่ายโภคทรัพย์  
5. กาลัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักกาล คือ รู้กาลเวลา อันเหมาะสม และระยะเวลาในการ

ประกอบกิจ  
6. ปริสัญญุตา ความเป็นผู้รู้จัก ชุมชน คือ รู้กริยาที่จะประพฤติต่อชุมชนนั้น ว่าควรจะ

ด าเนินการอย่างไร การบริหารจัดการ จ าเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับองค์การต่างๆ ทั้งที่เป็นพันธมิตร 
และคู่แข่ง การสร้างสรรค์ หรือการประสานงานกับชุมชน  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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 7. ปุคคลัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักบุคคล คือ รู้จักความแตกต่างของบุคคลว่าโดยอัธยาศัย 
ความสามารถ และคุณธรรม ตลอดถึงรู้ในความสามารถของบุคคล และใช้มอบงานที่เหมาะสมให้
การบริหารจัดการในการรู้บุคคล 
 ภาพทั่วไปของปัญหาทุนมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ใน
ปัจจุบันพบว่า มีหลายองค์กรที่บุคลากรมีปัญหาด้านพฤติกรรมการท างาน เช่น บุคลากรไม่สามารถ
สนองตอบต่อระบบการให้บริการและมาตรฐานคุณภาพของการให้บริการตามความคาดหวังของ
ผู้ใช้บริการ  หลายหน่วยงานขาดระบบการก ากับดูแล ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพ ไม่มีการก าหนด
มาตรฐานการรองรับคุณภาพ อีกทั้งยังมีปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์หรือทุน
มนุษย์ที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สุดท้ายจึงเกิดปัญหาการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรมนุษย์ที่ยังไม่ดีพอเนื่องจากยังมีมาตรฐานวิชาชีพที่อยู่ในระดับที่ไม่สูงพอ  ปัญหาเชิง
พฤติกรรมของทุนมนุษย์ที่แสดงออกจนกลายเป็นลักษณะประจ าอย่างหนึ่งที่พบเห็นโดยทั่วไป คือ 
การลืมหน้าที่ที่แท้จริงว่าตนคือส่วนหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะต้องมีหน้าที่ในการ
บริการหรือรับใช้ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งท้ายท่ีสุดแล้วการแก้ไขพฤติกรรมเชิงลบต่างๆ จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องน าสัปปุริสธรรม 7 เข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือการแก้ไขปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือเจตนารมณ์ รวมถึงจะส่งผล
น ามาซึ่งความสุขในการท างานด้วย 
 
2. วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการทุนมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ 
2.2 เพ่ือศึกษาการจัดการทุนมนุษย์เชิงพุทธในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์  
2.3 เพ่ือน าเสนอรูปแบบการจัดการทุนมนุษย์เชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

จังหวัดนครสวรรค์ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จะมุ่งเน้น
ศึกษาหลักสัปปุริสธรรม 7 และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์ (ด้านทักษะ , ด้าน
ความรู้, ด้านทัศนคติ) สามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นรูปแบบในการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างกลมกลืนและลงตัวกันได้อย่างไร ทั้งนี้เพ่ือเป็นรูปแบบการจัดการทุน
มนุษย์เชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ที่ยั่งยืน  การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัย
ก าหนดขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth 
Interview) ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิใน 3 กลุ่ม คือ 1) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา จ านวน 
3 ท่าน 2) ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
และองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 23 ท่าน และ 3) ผู้ทรงคุณวุฒิจากฝ่าย



109185

ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ข้าราชการประจ า จ านวน 2 ท่าน ส่วนการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) นั้น
ผู้เข้าร่วมจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 กลุ่ม ที่ไม่ใช่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน  9  ท่าน 
พ้ืนที่การวิจัยคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ 
 

4. ผลการวิจัย 
การจัดการทุนมนุษย์เชิงพุทธขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ได้ศึกษา

ค้นคว้าภายใต้กรอบแนวคิดตามตัวแบบที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ 3 ระดับ คือ 1) การเรียนรู้ที่ส่งผล
ต่อทักษะการท างาน 2) การเรียนรู้ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 3) การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีกับ
การสร้างแรงจูงในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้น ามาเป็นต้นแบบใน
การศึกษา ล้วนแต่เป็นองค์กรที่ประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน ในเรื่องของการจัดการทุนมนุษย์
เชิงพุทธบูรณาการ ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุหลักในการน าหลักสัปปุริสธรรม 7 คือ มาเป็นแนวทางในการ
ถอดบทเรียน เพ่ือประโยชน์เชิงวิชาการ โดยมีข้อค้นพบพอสรุปได้ดังนี้ 

4.1 ด้านสภาพการจัดการทุนมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ 
สามารถสรุปสาระส าคัญได้ 3 ด้าน คือ 
  1. การจัดการทุนมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ด้านการ
พัฒนาทักษะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ส่วนใหญ่ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ทักษะการท างานให้แก่ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ที่ สอดคล้องกับหลัก
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ซึ่งให้เกิดผลลัพธ์ในการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพสูงที่ปรากฏชัดแบ่งได้เป็น 3 มิติ ดังนี้ 

 มิติที่ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศ
ข้าราชการลูกจ้างประจ าพนักงานจ้างที่บรรจุใหม่ รวมไปถึงบุคลากรผู้ได้รับการเลื่อนขั้นหรือการ
โยกย้ายต าแหน่งเพ่ือให้ได้ความรู้เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่วิสัยทัศน์พันธกิจและโครงสร้างองค์กร
ผู้บริหารรวมทั้งวัฒนธรรมองค์กรของส่วนงานราชการ ซึ่งท าให้มีการปรับทัศนคติที่ดีสู่การ
ปฏิบัติการในอนาคต 

 มิติที่ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ ได้ด าเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์การท างานให้แก่บุคลากร และยังเป็นการส่งเสริมการเข้าร่วมการ
สัมมนาที่เกิดขึ้นจากภาคีและแนวร่วมต่างๆก่อให้เกิดประโยชน์ในการท างาน นอกจากนั้นได้
สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรมด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล เข้ารับการปฏิบัติธรรมฝึกจิตฝึก
สมาธิตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือโดยไม่มุ่งเน้นไปเพียงศาสนาใดศาสนาหนึ่งให้แก่บุคลากรเพ่ือ
พัฒนาวิสัยทัศน์การท างาน 

 มิติที่ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ ได้สนับสนุนให้บุคลากร
ในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมพูน ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์โดยส่วนใหญ่พบว่า ทั้ง 28 ส่วนงานได้จัดให้มีการ
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ทดสอบความรู้ด้านระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นระยะ เพ่ือวัดและประเมินผล
การท างานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  2. การจัดการทุนมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ด้าน
การพัฒนาด้านความรู้ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีกระบวนการ อย่างชัดเจนและ
ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการโดยการเข้าศึกษาต่อในระดับสูงยิ่งขึ้นไป การเข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกื้อกูลกับการปฏิบัติงานราชการ ศึกษาดูงานศึกษาดูงานในพันธกิจที่ตนเอง
รับผิดชอบโดยตรง ในขณะเดียวกันได้ส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม ผ่าน
ศาสตร์พระราชาอย่างต่อเนื่อง 
  3. การจัดการทุนมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ด้านการ
พัฒนาทัศนคติ การบริหารงานบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดนครสวรรค์ 
ส่วนมากจะใช้ลักษณะแบบเอ้ืออาทรต่อกัน โดยใช้หลักการท างานที่ตรงต่อเวลา และตรงต่อหน้าที่ที่
รับผิดชอบไม่มีการก้าวก่ายหน้าที่กัน แต่มีการประสานงานกันอย่างดี การบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีประกาศหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น
ก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศ และแต่ละจังหวัดจะน ามา
ประกาศเป็นหลักเกณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของแต่ละจังหวัดอีก
ครั้งหนึ่ง มีการก าหนดนโยบายในการจัดทุนมนุษย์ โดยเฉพาะด้านความรู้ความสามารถและความ
ช านาญงานของบุคลากร ค านึงถึงสายการบังคับบัญชา มอบหมายงานตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งหน้าที่งานของแต่ละบุคคล เพราะว่าบุคลากรเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนไปสู่
ความส าเร็จหรือเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นได้ 
 4.2 การจัดการทุนมนุษย์เชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ 
 การจัดการทุนมนุษย์เชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ได้เก็บ
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักในเรื่องการจัดการทุนมนุษย์ พร้อมทั้งศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เพ่ือสนับสนุน
การสังเคราะห์ สามารถสรุปการจัดการทุนมนุษย์เชิงพุทธขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
นครสวรรค์จากการศึกษา พบว่า มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมได้อย่างเหมาะสม ดังนี้ 

 1. ธัมมัญญุตา หรือการรู้จักเหตุ คือ การวางแผนตามแต่ละอย่างจะเร่ิมจากการ
ส ารวจความต้องการของประชาชนเป็นหลักและจะต้องมีการหารือและด าเนินงานตามแผนงานให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่าต่อการลงทุน น าปัญหามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานวางแผน
งานโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติเป็นผู้สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขร่วมกัน  

 2. อัตถัญญุตา รู้จักผล คือ การประเมินผลลัพธ์ในการด าเนินงานแต่ละครั้งจะต้อง
มีการวางแผนโดยให้บุคลากรวิเคราะห์ผลลัพธ์และความเสี่ยงที่จะลงมือปฏิบัติงานทุกครั้งโดยจะให้
ค าปรึกษาจากผู้มีความรู้ความสามารถและเข้าใจในระเบียบปฏิบัติ  

 3. อัตตัญญุตา รู้จักตน คือ การด าเนินงานการประเมินผลงานจะประเมินจาก
ความพึงพอใจของประชาชนและจะพัฒนาให้ดีขึ้นจากการประเมินผลงานโดยการให้ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่  ให้ทุกคนประเมินตนเองและให้ความเข้าใจในการที่จะพัฒนา
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
 
 
  

Vol7 No._61.indd   185 24/7/2561   20:53:17

ปรับปรุงตนเองให้ทุกคนประเมินจากผลงานตามที่ได้มอบหมายว่าจะเป็นผลต้องพิจารณากับความดี
ความชอบของแต่ละคน   

 4. มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ คือ ในการปฏิบัติหน้าที่ต้องค านึงถึงความคุ้มค่าและ
ประหยัดที่สุดเพ่ือให้ได้ผลงานที่ดีและคุ้มค่าจึงต้องใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาช่วยใน
การด าเนินงานคือพยายามใช้สิ่งของที่มีอยู่ในส านักงานก่อนที่จะจัดหาจากที่อ่ืน นิยมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตและครอบครัว น าหลักธรรมาภิบาลหลักความคุ้มค่า
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมในการบริหารการจัดการ  

 5. กาลัญญุตา รู้จักกาล คือ การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการตรงต่อ
เวลาเป็นหัวใจส าคัญในการท างานงานจะส าเร็จลุล่วงไปได้ต้องมีความซื่อสัตย์อีกอย่าง ให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเช่นกฎระเบียบข้อบังคับ น าปฏิทินการปฏิบัติงานหรือ
แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมาใช้ในการก าหนดระยะเวลาซึ่งแสดงถึงเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรมงบประมาณระยะเวลาที่ชัดเจน 

  6. ปริสัญญุตา รู้จักชุมชน คือ การรู้จักหมู่คณะหรือกลุ่มชนว่าดีหรือไม่ดี ควรคบ
หาสมาคม ควรเข้าหาไปอยู่เป็นพวกหรือไม่ รู้กิริยาที่จะพึงประพฤติ แล้วประพฤติตนให้เหมาะสม
ต่อชุมชน และสังคมนั้นๆ มีกระบวนการปลูกจิตส านึกที่ดีต่อองค์กรและงานที่รับผิดชอบ เรื่อง
มวลชนสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ส่งเสริมให้บุคลากรน ามาเป็นแบบอย่างแรกโดยการเข้าถึงชุมชนท างาน
ร่วมกับชุมชนอย่างดีโดยมีการหารือศึกษาชุมชนทุกครั้งที่จะมีการวางแผนการด าเนินงาน   

 7. ปุคคลัญญุตา รู้จักบุคคล คือ การรู้จักประเภทบุคคลแต่ละคนว่ามีความสามารถ 
หรือไม่มีคุณธรรมหรือไม่ แล้วคบหาให้เป็นคุณประโยชน์ เลือกใช้ให้เหมาะสมกับกิจการหรือ
เพ่ือที่จะปฏิบัติกับเขาได้อย่าเหมาะสมและท่ีส าคัญ ก็คือจะสนทนากับเขาอย่างรู้เรื่องและราบรื่น ซึ่ง
เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อคนภายในและคนภายนอกองค์กร 

 
4.3. รูปแบบการจัดการทุนมนุษย์เชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด

นครสวรรค์ 
  รูปแบบการจัดการทุนมนุษย์เชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการน า
หลักสัปปุริสธรรม 7 มาบูรณาการเข้ากับการพัฒนาทุนมนุษย์ทั้ง 3 ด้าน คือ การจัดการทุนมนุษย์
ด้านทักษะการจัดการทุนมนุษย์ด้านความรู้ การจัดการทุนมนุษย์ด้านทัศนคติพบว่า การประยุกต์ใช้
หลักสัปปุริสธรรม 7 เป็นรูปแบบในการจัดการทุนมนุษย์เชิงพุทธได้อย่างเหมาะสม โดยผ่านกิจกรรม
ส่งเสริมให้บุคลากรรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ 7 ประการ ดังนี้     1) ให้รู้จักวิเคราะห์สาเหตุของ
สถานการณ์ว่าเมื่อกระท าสิ่งนี้จะได้ผลตอบแทนเป็นความสุขที่ส่งเสริมให้บุคลากรท างานอย่างเป็น
ระบบ ในด้านการวางแผนการด าเนินงานตามแผน การวัดและประเมินผลส าเร็จ พร้อมทั้ งการ
ปรับปรุงการท างานอย่างสมเหตุ 2) ให้รู้จักการประเมินผลลัพธ์ เพ่ือลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใน
อนาคต 3) ให้รู้จักประพฤติตนให้เหมาะสมแก่ภาวะของตน ส่งเสริมให้บุคลากรประเมินตนเองจาก
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและพัฒนาจุดด้อย 4) ให้รู้จักประมาณ ด าเนินชีวิตให้อยู่ในสภาพที่
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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เหมาะสม ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าและปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 5) รู้จักเวลาที่เหมาะสมในการท ากิจกรรมต่างๆ และรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกกับกาลเทศะ ที่
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา 6) ให้รู้จักหมู่คณะหรือกลุ่มชนที่ควรคบหา
สมาคม และประพฤติตนให้เหมาะสมต่อชุมชนและ 7) ให้รู้จักแยกแยะประเภทบุคคล เลือกใช้ให้
บุคคลเหมาะสมกับกิจการหรือเพ่ือที่จะปฏิบัติร่วมกันให้เหมาะสม 
 
5. อภิปรายผล 

5.1 ด้านการจัดการทุนมนุษย์ด้านความรู้ พบว่า หลักธรรมที่สนับสนุนการจัดการทุน
มนุษย์เชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ส่งเสริมให้รู้จักวิเคราะห์สาเหตุ
ของสถานการณ์ และความเป็นไปของชีวิตหรือรู้จักหลักความจริงจะคิด จะท าอะไรก็มีหลัก รู้ว่าเมื่อ
กระท าสิ่งนี้จะได้ผลตอบแทนเป็นความสุข ที่ส่งเสริมให้บุคลากรท างานอย่างเป็นระบบ ในด้านการ
วางแผน การด าเนินงานตามแผน การวัดและประเมินผลส าเร็จ พร้อมทั้งการปรับปรุงการท างาน
อย่างสมเหตุ การวิเคราะห์เชิงตรรก โดยให้ค านึงว่าเมื่อมีเหตุก็ย่อมมีผล เมื่อมีปัญหาอันใด เกิดขึ้น
เราจะต้องใช้หลักเหตุผลมาพิจารณาปัญหาเหล่านั้น เพราะผลเกิดจากเหตุเสมอ การรู้จัก
เปรียบเทียบเหตุและผล ที่ส่งเสริมให้บุคลากรประเมินผลลัพธ์และลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งสอดคล้องกับงานของ Charusri Petkong (2009: ) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทุนมนุษย์
ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก” พบว่า ปัจจัยการพัฒนาทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประกอบด้วย 9 ปัจจัย คือ 1) ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร 2) ค่านิยมในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ 3) ความ
สอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 4) การบริหารผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
สูง 5) ความสมดุลของชีวิตและงาน 6) การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการแบ่งปันความรู้ 7) 
วัฒนธรรมองค์การที่มุ่งสร้างคุณภาพและการแข่งขัน 8) การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงาน
และการพัฒนา 9) ความเหนียวแน่นของทีมงาน  

5.2 ด้านการจัดการทุนมนุษย์ด้านทัศนคติ พบว่า หลักธรรมที่สนับสนุนการจัดการทุน
มนุษย์เชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด นครสวรรค์ ส่วนใหญ่จะใช้หลัก ส.3 = 
อัตตัญญุตา เป็นผู้ตระหนักในความเป็นผู้ที่รู้จักตนเอง โดยฐานะ ภาวะ เพศ วัย ความรู้ 
ความสามารถ และคุณธรรมอ่ืนๆ มีศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา เป็นต้น แล้วประพฤติตนให้
เหมาะสมแก่ภาวะของตน ส่งเสริมให้บุคลากรประเมินตนเองจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและ
พัฒนาจุดด้อย ในขณะที่ PhraKhunivitsilakhan (2014:) ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทุน
มนุษย์ตามหลักพุทธธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการพัฒนาทุน
มนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านศีล จะเน้นไปที่การประพฤติดี ประพฤติชอบ ถูกต้องตาม
กฎ ระเบียบ ตามท่วงท านองคลองธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงามทั้งทางกาย ทาง
วาจา ไม่เป็นการท าให้ผู้ อ่ืนเดือดร้อน ไม่ท าให้ตนเองเดือดร้อน การพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสมาธิ ถือเป็นการฝึกฝนพัฒนาจิตใจเพ่ือส่งผลไปสู่การพัฒนาด้านศีลและ
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ปัญญา โดยฝึกให้สามารถบังคับจิตใจของตนไว้ได้ในสภาพที่จะใช้มันให้เป็นประโยชน์หรือให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุดตามที่ตนต้องการ บังคับให้อยู่ในลักษณะที่พร้อม มีสมรรถภาพถึงที่สุดในการ
ปฏิบัติหน้าที่ทางจิตและ Wanchai Suktam (2012:) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทุนมนุษย์วิถี
พุทธในยุคโลกาภิวัตน์”  พบว่า แนวคิดเกี่ยวกับหลักพุทธธรรม เป็นแนวคิดที่สามารถผลักดันให้ทุน
มนุษย์ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หลักพุทธธรรมที่ส าคัญ ได้แก่ ภาวนา 4 
ไตรสิกขา สัปปุริสธรรม 7 จริต 6 รวมทั้งการพิจารณากลุ่มผู้รับเข้าการพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยการมอง
หลักการต่างๆ จากการคิดเรื่องบัว 4  เหล่าอันเป็นการพิจารณาคุณสมบัติในการเรียนรู้ของบุคคล
ทางพระพุทธศาสนา  

5.3 ด้านการจัดการทุนมนุษย์ด้านทักษะ ที่พบว่า การจัดการทุนมนุษย์เชิงพุทธขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ คือ 1) สร้างความเข้าใจให้ถ่องแท้ที่เกี่ยวกับความพอดี 
ความพอเหมาะ พอสมควร การรู้ประมาณ 2) ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รู้จักเวลาที่เหมาะสมในการท ากิจกรรมต่างๆ และรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกกับกาลเทศะ 3) ส่งเสริมให้
รู้จักหมู่คณะหรือกลุ่มชนว่าดีหรือไม่ดี ควรคบหาสมาคม ควรเข้าหาไปอยู่เป็นพวกหรือไม่ รู้กิริยาที่
จะพึงประพฤติ แล้วประพฤติตนให้เหมาะสมต่อชุมชน และสังคมนั้นๆ มีกระบวนการปลูกจิตส านึก
ที่ดีต่อองค์กรและงานที่รับผิดชอบ เรื่องมวลชนสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ส่ งเสริมให้บุคลากรน ามาเป็น
แบบอย่างแรกโดยการเข้าถึงชุมชนท างานร่วมกับชุมชนอย่างดีโดยมีการหารือศึกษาชุมชนทุกครั้งที่
จะมีการวางแผนการด าเนินงาน ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานด าเนินการ
กิจกรรมโดยมีส่วนร่วมกับชุมชนข้อเสนอแนะความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือน ามาปรับปรุงและเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน และ 4) รู้จักให้แยกแยะประเภทบุคคลแต่ละคน ว่ามีความสามารถ
หรือไม่ มีคุณธรรมหรือไม่ แล้วคบหาให้เป็นคุณประโยชน์ เลือกใช้ให้เหมาะสมกับกิจการหรือ
เพ่ือที่จะปฏิบัติกับเขาได้อย่าเหมาะสมและที่ส าคัญ ก็คือจะสนทนากับเขาอย่างรู้เรื่องและราบรื่น ที่
ส่งเสริมให้บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อคนภายในและคนภายนอกองค์กรในขณะที่ Phadungsit 
Chamnanborirak (2009) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใน
การบริการการแพทย์ ฉุกเฉินในชุมชน : กรณีศึกษาในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว” ผลการวิจัยพบว่า ขีดความสามารถของบุคลากรในการบริการการแพทย์ฉุกเฉินใน
ชุมชน ในประเทศไทยและสปป. ลาว พบว่าในประเทศไทยมีปัญหาขาดทักษะและความช านาญ
เพราะ ไม่ได้ฝึกอบรมทักษะอย่างต่อเนื่อง การสื่อสารประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้าน 
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และการฝึกอบรมภาคปฏิบัติโดยอธิบายลักษณะขั้นตอน 
และการสาธิตการปฏิบัติงาน การทดลองปฏิบัติโดยแบ่งออกเป็นฐานฝึกปฏิบัติการ และก าหนด 
สถานการณ์จ าลองให้ผู้เข้าฝึกอบรมท าการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์ที่ก าหนดไว้แสดงให้
เห็นว่ากิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดขั้นส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรมี
ทักษะในภาระหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) ผู้บริหารควรมีการก าหนดโครงสร้างโดยก าหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาบุคลากร
โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการทุนมนุษย์รวมถึงการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรม
คุณธรรมจริยธรรมให้ชัดเจนและสามารถท าให้เป็นรูปธรรมได้   

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความส าคัญในการวางแผนและกรอบการจัดการ
ทุนมนุษย์เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพการท างานของบุคลากรในองค์กรและเพ่ิมประสิทธิภาพของ
องค์กรให้มีความโดดเด่นเป็นการเฉพาะ   

3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐกลับหน่วยงานทาง
พระพุทธศาสนาเพ่ือร่วมกันวางแผนและจัดท าภารกิจที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
บุคลากรในองค์กรรวมถึงแผนกิจกรรมเหล่านี้ไปสู่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลเกี่ยวกับการ

สร้างองค์กรธรรมภิบาล พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอย่างสม่ าเสมอ 
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่โดยเน้น

หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดีเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดท าแผนมีการจัดฝึกอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับ

การฝึกอบรมจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทัศนคติ 
และด้านทักษะ 

6.3 ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรศึกษาวิจัยในพ้ืนที่อ่ืนที่มีบริบทแตกต่างกัน เช่น การบริหารองค์กร การจัดการ

ทุนมนุษย์ และวัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ประสบความส าเร็จเพ่ือ
หาแนวทางในแก้ไขปัญหา 

2) ควรน าหลักธรรมที่เกี่ยวกับการจัดการทุนมนุษย์อ่ืนๆ มาศึกษาเชิงเปรียบเทียบการ
จัดการทุนมนุษย์เชิงพุทธเพ่ือสร้างรูปแบบ เงื่อนไขในการเลือกและการประยุกต์ใช้หลักธรรมได้
กว้างขวางยิ่งขึ้น 

3) ควรใช้การวิจัยแบบผสานวิธี โดยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือวัดผลส าเร็จของการ
ปฏิบัติงาน และวิธีด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพวิเคราะห์หาสาเหตุในเชิงลึกเพ่ือทวนสอบผลการวิจัย 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับปฏิบัติการกระบวนการในการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ และน าเสนอพุทธบูรณาการเพ่ือ
การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่าง
งานวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 18 รูปหรือคน และการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ กับผู้เชี่ยวชาญจ านวน 8 ท่าน และงานวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการวิจัยเชิงส ารวจ 
กับประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 324 รูป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
ผลการวิจัยพบว่า 
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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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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1) ระดับปฏิบัติการในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาของ
พระสังฆาธิการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.96 , S.D. =  0.740) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  

2. กระบวนการจัดการศาสนสมบัติของวัดเป็นงานที่ละเอียดอ่อนเป็นตัวหลักของการ
คณะสงฆ์  แต่ผู้ปฏิบัติโดยตรงคือเจ้าอาวาสชึ่งเป็นพระสังฆาธิการระดับวัด เจ้าคณะทุกส่วนทุกชั้น
ต้องมีความสัมพันธ์กัน 2 ประการ คือ  (1) ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติ  ได้แก่  1) ควบคุมการ
ท าแผนผังวัดให้สอดคล้องกับยุคพัฒนา 2) ควบคุมแบบแปลนเสนาสนะแต่ละวัด ให้อยู่ในหลัก
ประหยัดและพอเหมาะพอควรแก่สภาพท้องถิ่น และให้ก่อสร้างตามแบบแปลน (2) ส่งเสริมการ
จัดการศาสนสมบัติ ได้แก่  1) ออกตรวจตราเยี่ยมเยียนเจ้าอาวาสผู้เร่งรัดการพัฒนาวัด  2) แก้ไข
ข้อขัดข้องของเจ้าอาวาส  

3. พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นฉันทะ (วางแผน) ได้แก่ มีการวางแผนจัดท าแผนแม่บทในการ
พัฒนาวัด มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน จัดประชุมเจ้าอาวาสและไวยาวัจกรเพ่ือชี้แจง
การจัดท าเอกสาร รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านศาสนสมบัติขึ้นหนึ่งชุดท าหน้าที่ในการชี้แจง 
ควบคุมการด าเนินการ งานด้านศาสนสมบัติ ขั้นวิริยะ (ลงมือท า) ได้แก่ ด าเนินการตามแผนแม่บทฯ 
จัดประชุมชี้แจงเจ้าอาวาสให้ทราบถึงแม่แบบที่ก าหนด ให้แต่ละวัดด าเนินการตามแบบบัญชีที่
ก าหนด จัดท าระบบการจัดเก็บเอกสารให้เจ้าอาวาสน าไปปฏิบัติ ออกตรวจตราเยี่ยมเยียนเจ้า
อาวาส ขั้นจิตตะ (ตรวจสอบ)  ได้แก่ ตรวจสอบผลการด าเนินการตามแผนแม่บทฯ มีคณะกรรมการ
จัดจ้างและตรวจรับงาน เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบได้  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผล
การด าเนินการ ให้แต่ละวัดส่งบัญชีเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ก าหนดให้เจ้าอาวาสรายงานผลการ
ด าเนินการในรอบปี  เพ่ือตรวจสอบ มีการตรวจสอบผลการจัดการศาสนสมบัติของวัดว่าเป็นไปตาม 
กฎ กระทรวง หรือไหม จัดท ารายงานผลการส่งเสริมการจัดการศาสนสมบัติ ส ารวจความพึงพอใจ
ของพระสังฆาธิการ ขั้นวิมังสา (ปรับปรุงแก้ไข) ได้แก่ แก้ไขปรับปรุงแผนแม่บทให้ทันสมัย แก้ไข
ปรับปรุงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  หากวัดใด
ด าเนินการไม่ถูกต้อง ก็ให้กลับไปด าเนินแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารให้ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าอาวาส ให้ถูกต้องตาม กฎ กระทรวง  
ค าส าคัญ :  พุทธบูรณาการ, การบริหารจัดการ, ศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ABSTRACT 

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

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

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

3. Buddhism integration for religious properties management of Buddhist 
monasteries consisted of 4 steps: Chanda, aspiration;(Plan) there are master plan for 
monastery development, opening to public hearing, abbots and monasteries lay 
managers meeting work on document. There should be appointment of a 
committee for religious properties to inform, operate, control and manage the 
religious properties in monasteries. Viriya, effort; (Do) operation according to the 
master plan, abbots meeting to inform the set rules, accounts, book-keeping and 
plan to follow, visiting abbots regularly. Chitta, attention;(Check) checking and 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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evaluating the operation according to the master plan by checking committee, 
opening opportunities for public to co-check the operation, abbots submitted 
annual reports on religious properties management if abided by the rules and laws 
of the ministries, preparing plan for religious properties allocation and abbots’ 
satisfaction survey. Vimamsa, examination; (Act) improve the master plan, correct 
the mistakes during the past operation by peoples’ participation, developing book-
keeping and document and keeping them up-to-date at all times, helping solve the 
abbots’ problems and obstacle in line with the rules and regulations of the 
ministries. 
Keyword : Buddhism Integration , Management  

 
1. บทน า 

การบริหารกิจการคณะสงฆ์มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล หลักการบริหารคือพระธรรมวินัย 
พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองในประเทศอินเดียและกระจายไปสู่ประเทศต่างๆ โดยได้รับการ
สนับสนุนอุปถัมภ์จากพระมหาษัตริย์ในอดีตท่ีผ่านมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนประเทศไทยเรานั้นได้นับถือ
พระพุทธศาสนามาเป็นเวลานานจนมาถึงสมัยปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช (ร.9) ได้ทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 (Secretariat of the Sangha 
Sangha,2011) และปรับปรุงแก้ไขในปี พ.ศ.2535 ต่อมาได้ทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่แล้วให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น พระราชบัญญัติคณะสงฆ์
ดังกล่าวมีการปรับปรุงแก้ไขตามล าดับเพ่ือใช้บริหารกิจการคณะสงฆ์จนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งถือว่าเป็น
รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์และเป็นหลักการจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ 

การบริหารธุรกิจด้านสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ จะด าเนินการโดยกลุ่มบุคคล
ที่มีประสบการณ์ร่วมกลุ่มกันเพ่ือท างานเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน คือเป้าหมาย จะต้อง
ใช้ทรัพยากรจากสิ่งสภาพแวดล้อม การบริหารธุรกิจประกอบด้วย  (Wichian Witthayaudom, 
2010) คน (Man) เงิน (Money) วัตถุดิบ (Material) เครื่องจักร (Machine) วิธีการ (Method) 
และการจัดการ (Management) หรือที่นิยมเรียกกันว่า 6M’s การบริหารจัดการนั้น สามารถจ ากัด
ความตามความเข้าใจได้โดยค าว่าการบริหาร (Administration) จะใช้ในการบริหารระดับสูง โดย
เน้นที่การก าหนดนโยบายที่ส าคัญและการก าหนดแผนของผู้บริหารระดับสูง เป็นค านิยมใช้ในการ
บริหารรัฐกิจ (Public Administration) หรือใช้ในหน่วยงานราชการและค าว่าผู้บริหาร 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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(Administrator) จะหมายถึงผู้บริหารที่ท างานอยู่ในองค์กรของรัฐ หรือองค์กรที่ไม่มุ่งหวังก าไร 
ส าหรับการจัดการ (Management) หมายถึงการจัดการสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น
ธุรกิจเอกชนหรือการท าธุรกิจทั่วไปท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ หมายถึงผู้บริหารที่ท างานอยู่ในองค์กร
ของเอกชนที่มุ่งหวังแสวงหาผลก าไรเพื่อกลุ่มธุรกิจของตนเท่านั้น (Business management) 

การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด ให้เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง มาตรา 41 ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดท างบประมาณประจ าปีของศาสนสมบัติกลาง
ด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้
งบประมาณนั้นได้ การบริหารสาธารณูปการ เป็นงานส าคัญละเอียดอ่อน เป็นงานประดับบารมีของ
พระสังฆาธิการ ผลงานจากการจัดการสาธารณูปการได้ชัดเจนถูกต้องตามรูปแบบ เป็นส่วนหนึ่งท า
ให้พระสังฆาธิการได้รับการยอมรับและได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษต่อหน้าที่การงาน แต่บางครั้งก็
เป็นเหตุก่อให้เกิดปัญหา เช่น ปัญหาความขัดแย้งระหว่างวัดกับชาวบ้านจนถึงลุกลามใหญ่โต เพราะ
การสาธารณูปการเป็นต้นเหตุ ถ้าหากเจ้าคณะผู้ใหญ่ได้เห็นความส าคัญตราจสอบการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าอาวาสได้ดี การขัดแย้งระหว่างวัดกับชาวบ้านจะลดน้อยลงตามล าดับ และความสมัครสมาน
สามัคคีระหว่างวัดกับชาวบ้านจะมีมากขึ้น เป็นเหตุให้การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อยดีงาม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง “พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา” เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการ
จัดการศาสนสมบัติของวัดเพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธธรรมเพ่ือการจัดการศาสนสมบัติ
ขอวัด และเพ่ือน าเสนอแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
พระพุทธศาสนา 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาระดับปฏิบัติการและกระบวนการในการจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ 
 2.2 เพ่ือน าเสนอพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
พระพุทธศาสนา 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

3.1 รูปแบบการวิจัย 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ในการวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ระหว่าง
งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) 
และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) และงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ด้วยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
               3.2 ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก 

3.2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากพระ
สังฆาธิการ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดอ่างทอง จ านวน 1,709 รูป 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้ท าการสุ่มมาจากประชากรจ านวน 648 คน โดยค านวณตามสูตรของ
ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 

3.3.3  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย พระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key  Informants) จ านวน  18  รูป/คน   

3.3.4  ผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
ผู้วิจัยได้คัดเลือกจากพระสังฆาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ  และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และ
จังหวัดอ่างทอง  เ พ่ือยืนยันพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
พระพุทธศาสนา จ านวน 8 รูป/คน   

3.3  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
          ก) เชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ (Interview) 
เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview Form) 2) การสนทนากลุ่ม
เฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา  

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

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง “พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติ

ของวัดในพระพุทธศาสนา” แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และ 2. 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ดังนี้ 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 1) วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์

เนื้อหา (Content Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
 2) วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ( Interview) ผู้ให้ข้อมูล

ส าคัญ (Key Informant) ที่เป็นผู้ทรงวุฒิ 18 ท่าน มาจ าลองเป็นพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาชั้นต้น (Basic Model) ก่อนจะน าไปขอค าชี้แนะจากที่
ปรึกษาโครงการวิจัย 

 3) หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษาโครงการวิจัยถึงกลยุทธ์เบื้องต้น 
(Basic Model) ก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นค าถามหลักส าหรับการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์เชิง
ลึก จ านวน 8 ท่าน 

 4) สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ ก่อนที่จะมีการประมวลผลและสรุปกลยุทธ์ต่อไป 

2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ผู้วิจัยจะได้น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปท าการตรวจสอบความถูกต้อง การลงรหัส และ

ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อท าการค านวณค่าสถิติต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์การ
น าเสนอและสรุปผลการวิจัย   

 1) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะส่วนบุคคลของ
กลุ่มตัวอย่าง และพรรณนาความเป็นไปได้ของการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
พระพุทธศาสนา โดยสถิติดังนี้ 

 1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

 2. ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
พระพุทธศาสนา ใช้สถิติการวิเคราะห์คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  

 3. ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด ผู้วิจัยท าการรวบรวมจากแบบสอบถามแล้ว
จัดกลุ่มตามประเด็นท่ีก าหนดไว้   จากนั้นจึงท าการวิ เคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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 4. น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ สรุปผล และน าเสนอ
เขียนเป็นความเรียง หรือตาราง 

 
4. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญในกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่
เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 

4.1  ผลการศึกษาระดับปฏิบัติการในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ 

การวิ เคราะห์ ระดับปฏิ บัติการในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการโดยภาพรวมใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) การได้ทรัพย์สินมาเป็นศาสน
สมบัติของวัด 2) การกันที่ดินซึ่งเป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์ 3) การให้เช่าที่ดินหรืออาคาร 4) การ
ให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ ที่กัลปนาหรือที่วัด 5) การเก็บรักษาเงินของวัด พบว่า ระดับปฏิบัติการในการ
บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( ̅ = 3.96 , S.D. =  0.740) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้ 1. 
ด้านการเก็บรักษาเงินของวัด ( ̅ =  4.00, S.D. =  0.806) 2. ด้านการได้ทรัพย์สินมาเป็นศาสน
สมบัติของวัด  ( ̅ = 3.99, S.D. =  0.793) 3. ด้านการให้เช่าที่ดินหรืออาคาร ( ̅ = 3.97, S.D. =  
0.764) 4. ด้านการให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ ที่กัลปนาหรือที่วัด ( ̅ = 3.92, S.D. =  0.805) และ 5. ด้าน
การกันที่ดินซึ่งเป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์ ( ̅ = 3.90, S.D. =  0.789) 

4.2  ผลการศึกษากระบวนการในการจัดการศาสนสมบัติของวัด 
กระบวนการจัดการศาสนสมบัติของวัดเป็นงานที่ละเอียดอ่อนเป็นตัวหลักของการคณะ

สงฆ์  แต่ผู้ปฏิบัติโดยตรงคือเจ้าอาวาสชึ่งเป็นพระสังฆาธิการระดับวัด เจ้าคณะทุกส่วนทุกชั้นต้องมี
ความสัมพันธ์กัน 2 ประการ คือ  (1) ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติ  (2) ส่งเสริมการจัดการศาสน
สมบัติ  การควบคุมนั้นเจ้าคณะจะเพิกเฉยมิได้ถ้าเพิกเฉยเสียเป็นการละเว้นการปฏิบัติต้องสอดส่อง
ดูแลชี้แจงแนะน าในการสาธารณูปกาของเจ้าอาวาส ดังนี้  1) ควบคุมการท าแผนผังวัดให้สอดคล้อง
กับยุคพัฒนา  2) ควบคุมแบบแปลนเสนาสนะแต่ละวัด ให้อยู่ในหลักประหยัดและพอเหมาะพอควร
แก่สภาพท้องถิ่น และให้ก่อสร้างตามแบบแปลน  3) ควบคุมให้แต่ละวัดที่สร้างถาวรวัตถุให้เป็นทรง
ไทยหรือให้รักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นส าคัญ  4) ควบคุมการเงินและบัญชีรับ – จ่ายของแต่ละ
วัดให้เป็นไปตามหลักบัญญัติ  5) ควบคุมดูแลการเอกสารต่างๆ ของเจ้าอาวาส เช่นรายงานขอรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาให้เป็นไปโดยถูกต้อง  6) ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไป
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ตาม กฎ กระทรวง  การส่งเสริม เจ้าคณะทุกชั้นควรส่งเสริมเจ้าอาวาสในการจัดการศาสนสมบัติ 
ดังนี้  1) ออกตรวจตราเยี่ยมเยียนเจ้าอาวาสผู้เร่งรัดการพัฒนาวัด  2) แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าอาวาส   
(1) ในการจัดหาช่างด าเนินการก่อสร้าง   (2) ในการดูแบบแปลนอาคารตลอดแผนผังวัด   (3) ใน
การทุนก่อสร้างด้วยการขอเงินงบประมาณอุดหนุนจากทางราชการ  (4) ชี้แจงแนะน าการปฏิบัติงาน
สาธารณูปการเพ่ือให้ เข้าใจ ถูกต้อง  (5) ขจัดความขัดแย้งระหว่างวัดกับชาวบ้านซึ่งมีการ
สาธารณูปการเป็นเหตุ 3) แนะน าภารจัดงานวัด และการเรี่ยไรให้เป็นไปตามระเบียบและค าสั่งมหา
เถรสมาคม 4) ช่วยยกฐานวัดที่ได้พัฒนาดีแล้วเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง 5) ช่วยยกย่องเจ้าอาวาสผู้มี
ผลงานสาธารณูปการดีหรือแม้รองเจ้าอาวาสและหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็ควรยกย่องด้วย แต่อย่าให้
เกินกว่าเจ้าอาวาส 6) แนะน าแจงการจัดประโยชน์ของวัดให้ถูกต้องตาม กฎ กระทรวง 

4.3   น าเสนอพุทธบูรณาการเ พ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
พระพุทธศาสนา 

พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 

ขั้นฉันทะ (วางแผน) ได้แก่ วางแผนจัดท าแผนแม่บทในการพัฒนาวัด วางแผนจัดท า
พิมพ์เขียวก่อนก่อสร้างเสนาสนะ  เปิดรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน วางแผนจัดท าแม่แบบในการ
สร้างถาวรวัตถุ  วางแผนจัดท าต้นแบบหรือโปรแกรมบัญชีต่างๆ เพ่ือแจกจ่าย จัดประชุมเจ้าอาวาส
และไวยาวัจกรเพ่ือชี้แจงการจัดท าเอกสาร  แต่งตั้งคณะกรรมการด้านศาสนสมบัติขึ้นหนึ่งชุดท า
หน้าท่ีในการชี้แจง ควบคุมการด าเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการในการส่งเสริมการจัดการศาสน
สมบัติ  

ขั้นวิริยะ (ลงมือท า) ได้แก่ ด าเนินการตามแผนแม่บทฯ ด าเนินการก่อสร้างตามพิมพ์
เขียวซึ่งระบุรายละเอียดต่างๆไว้อย่างครบครัน  จัดประชุมชี้แจงเจ้าอาวาสให้ทราบถึงแม่แบบที่
ก าหนด ให้แต่ละวัดด าเนินการตามแบบบัญชีที่ก าหนด จัดท าระบบการจัดเก็บเอกสารให้เจ้าอาวาส
น าไปปฏิบัติ ชี้แจง และควบคุมการจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตาม กฎ กระทรวง มีการ
ประชุมคณะกรรมอยู่ประจ า  ออกตรวจตราเยี่ยมเยียนเจ้าอาวาสผู้เร่งรัดการพัฒนาวัด ช่วยยกฐาน
วัดที่ได้พัฒนาดีแล้วเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ช่วยยกย่องเจ้าอาวาสผู้มีผลงานสาธารณูปการดีหรือแม้
รองเจ้าอาวาสและหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็ควรยกย่องด้วย แต่อย่าให้เกินกว่าเจ้าอาวาส  

ขั้นจิตตะ (ตรวจสอบ)  ได้แก่ ตรวจสอบผลการด าเนินการตามแผนแม่บทฯ มี
คณะกรรมการจัดจ้างและตรวจรับงาน เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบได้  แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบผลการด าเนินการ ให้แต่ละวัดส่งบัญชีเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ก าหนดให้เจ้าอาวาส
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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รายงานผลการด าเนินการในรอบปี  เพ่ือตรวจสอบ มีการตรวจสอบผลการจัดการศาสนสมบัติของ
วัดว่าเป็นไปตาม กฎ กระทรวง หรือไหม จัดท ารายงานผลการส่งเสริมการจัดการศาสนสมบัติ 
ส ารวจความพึงพอใจของพระสังฆาธิการ  

ขั้นวิมังสา (ปรับปรุงแก้ไข) ได้แก่ แก้ไขปรับปรุงแผนแม่บทให้ทันสมัย แก้ไขปรับปรุง
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  หากวัดใดด าเนินการไม่
ถูกต้อง ก็ให้กลับไปด าเนินแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง พัฒนาระบบจัดเก็เอกสารให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าอาวาส แนะน าภารจัดงานวัด และการเรี่ยไรให้เป็นไป
ตามระเบียบและค าส่ังมหาเถรสมาคม แนะน าแจงการจัดประโยชน์ของวัดให้ถูกต้องตาม กฎ 
กระทรวง 

 
5. อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามา
อภิปรายดังนี้ 

ระดับปฏิบัติการในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาของพระ
สังฆาธิการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phramaha Sunan Sunandho  (2014) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
รูปแบบการจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการศึกษาพบว่า 1. ปัจจัยที่
มีผลต่อการจัดการศาสนสมบัติของวัด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านการ
บริการศาสนสมบัติวัด  ให้เกิดการบริการเชิงสงเคราะห์ประชาชน  ประชาชนรับรู้ถึงความมีเมตตา
ธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา 2) ปัจจัยด้านการควบคุมศาสนสมบัติวัด  เป็นใช้การควบคุม
ตรวจสอบให้เกิดการจัดการศาสนสมบัติตอบความต้องทุกภาคส่วน 3) ปัจจัยด้านการแต่งตั้ง
บุคลากรที่ดูแลรักษาและด าเนินการ  เป็นการดึงบุคคลเข้าช่วยเหลืองานจัดการศาสนสมบัติวัดของ
เจ้าอาวาส 4) ปัจจัยด้านการท าบัญชีรักษาศาสนสมบัติวัดและเงินผลประโยชน์ของวัด  เป็นวิธีการ
แบบแผนที่เป็นฐานข้อมูลช่วยให้เจ้าอาวาสตัดสินใจจัดการศาสนสมบัติวัดได้เหมาะสม 5) ปัจจัย
จัดท าบัญชีให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสม  เป็นการปรับรูปแบบบัญชีตามความเหมาะสมกับสภาพที่ผู้
ปฏิบัติสามารถจัดท าบัญชีได้ ปัจจัยทั้ง  5  มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานจัดการศาสนาสมบัติวัด
ของเจ้าอาวาส  ซึ่งใช้ศิลปะให้เกิดการจัดการศาสนสมบัติวัดให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน วางแผน 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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จัดการความสัมพันธ์บุคคล อ านวยการและควบคุมทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืน ๆ ให้
ด าเนินงานจัดการศาสนสมบัติวัดไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
 
 
6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) มหาเถรสมาคม ก าหนดกฎเกณฑ์ และมาตรการให้วัดทุกวัดทั่วประเทศบริหาร

จัดการศาสนสมบัติของวัดให้โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 2) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรสนับสนุนงบประมาณให้คณะสงฆ์ในการ

บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดอย่างทั่วถึง 
 3) มหาเถรสมาคมร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกันก ากับ ติดตาม 

และประเมินผลการด าเนินงานในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดอย่างต่อเนื่อง 
6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1) วัดควรวางแผนจัดท าแผนแม่บทในการพัฒนาวัด วางแผนจัดท าพิมพ์เขียวก่อน

ก่อสร้างเสนาสนะ  เปิดรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน วางแผนจัดท าแม่แบบในการสร้างถาวรวัตถุ  
วางแผนจัดท าต้นแบบหรือโปรแกรมบัญชีต่างๆ เพ่ือแจกจ่าย จัดประชุมเจ้าอาวาสและไวยาวัจกร
เพ่ือชี้แจงการจัดท าเอกสาร  แต่งตั้งคณะกรรมการด้านศาสนสมบัติขึ้นหนึ่งชุดท าหน้าที่ในการชี้แจง 
ควบคุมการด าเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการในการส่งเสริมการจัดการศาสนสมบัติ 

 2) วัดควรด าเนินการตามแผนแม่บทฯ ด าเนินการก่อสร้างตามพิมพ์เขียวซึ่งระบุ
รายละเอียดต่างๆไว้อย่างครบครัน  จัดประชุมชี้แจงเจ้าอาวาสให้ทราบถึงแม่แบบที่ก าหนด ให้แต่ละ
วัดด าเนินการตามแบบบัญชีที่ก าหนด จัดท าระบบการจัดเก็บเอกสารให้เจ้าอาวาสน าไปปฏิบัติ 
ชี้แจง และควบคุมการจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตาม กฎ กระทรวง มีการประชุมคณะ
กรรมอยู่ประจ า  ออกตรวจตราเยี่ยมเยียนเจ้าอาวาสผู้เร่งรัดการพัฒนาวัด ช่วยยกฐานวัดที่ได้พัฒนา
ดีแล้วเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ช่วยยกย่องเจ้าอาวาสผู้มีผลงานสาธารณูปการดีหรือแม้รองเจ้าอาวาส
และหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็ควรยกย่องด้วย แต่อย่าให้เกินกว่าเจ้าอาวาส  

 3) วัดควรมีการตรวจสอบผลการด าเนินการตามแผนแม่บทฯ มีคณะกรรมการจัด
จ้างและตรวจรับงาน เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบได้  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการ
ด าเนินการ ให้แต่ละวัดส่งบัญชีเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ก าหนดให้เจ้าอาวาสรายงานผลการ
ด าเนินการในรอบปี  เพ่ือตรวจสอบ มีการตรวจสอบผลการจัดการศาสนสมบัติของวัดว่าเป็นไปตาม 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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กฎ กระทรวง หรือไหม จัดท ารายงานผลการส่งเสริมการจัดการศาสนสมบัติ ส ารวจความพึงพอใจ
ของพระสังฆาธิการ  

 4) วัดต้องแก้ไขปรับปรุงแผนแม่บทให้ทันสมัย แก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ระหว่างการก่อสร้างโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  หากวัดใดด าเนินการไม่ถูกต้อง ก็ให้กลับไป
ด าเนินแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง พัฒนาระบบจัดเก็เอกสารให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ แก้ไข
ข้อขัดข้องของเจ้าอาวาส แนะน าภารจัดงานวัด และการเรี่ยไรให้เป็นไปตามระเบียบและค าสั่งมหา
เถรสมาคม แนะน าแจงการจัดประโยชน์ของวัดให้ถูกต้องตาม กฎ กระทรวง  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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CONCEPT AND PRACTICE OF MEDITATION IN LANNA 
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ABSTRACT 

 This article focuses on (1) To study the concepts and practices of 
meditation in the Lanna Thai. (2) To study the method of meditation practice of 
the senior monks (PhraThera) in Lanna Thai.(3) To analyze the concept and practice 
of meditation according to Buddhist scriptures and the senior monks (PhraThera) in 
Lanna Thai. The research methodology was used to document the knowledge 
ofkạmmạtā  hānin the past and present.The results of the studythe concept and 
practice of meditation in the Lanna Thai scripture is a psychological training. The 
benefits of meditation in this perspective is the base of enlightenment to cause to 
destroy the wisdom enlightened passion for all possible Buddhism.The practice of 
wipạsāsānākạmmạtā  hān.Practice is important to life of the people in the Lanna 
Thai. Because the meditation practice allows practitioners to see the effects of their 
practice, they can develop their minds to be good, morally better. See the benefits 
of the practice. Do you want to try it? And those who have observed the effects of 
the practice, the more faith in Buddhism, the more the propagation of meditation 
practice is to point out. The practitioners have seen the results of their practice 
clearly and clearly. Can understand what the Buddha taught truly. Keywords: 
Concepts and principles, meditation (wipạsāsānākạmmạtā  hān), phrat  hera in 
Lanna Thai 

                                                           
 * Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chaingmai Campus. 
 ** Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chaingmai Campus. 
 *** Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chaingmai Campus. 
 ****Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chaingmai Campus. 
 *****Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chaingmai Campus. 

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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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Keyword:  Concept , Practice, Meditation in Lanna 
1. INTRODUCTION: 

 This article focuses on research results, concepts and principles of 
meditation practice in Lanna. Nowadays, there is high technological advancement 
and very advanced science which influences on the life of the human race is a 
factor in the lives and livelihoods of the vast majority of human beings who have 
the ability to self-build and develop modern technology to work in a variety of 
ways to facilitate effective work (of helps to work effectively), and which the focus 
is on object development but the psychological aspects have not developed as it 
should. After the Bodhisattva attained the enlightenment to be the Lord Buddha he 
had practiced on teaching people to achieve. Those who follow his teachings or 
attainment are called disciples. (Buddhaghosajariya, 2504: 7). The enlightenment 
errands are practice the theory that they have studied it to prove the result and 
the truth of the subject that they have learned. (Phradhammadhiraramahamumi, 
2552: 2-3). Both of these two enlightenment errands are nothing compared to the 
human and animal components that are important on the two of body and mind 
to Live each other. The body is just like a home which is the living place. The heart 
is just like a man who is living in the house. How is to be the house? To be strong, 
clean or dirty depends on the landlord. Because everything has been accomplished 
from the mind and nothing appears in the mind without un-appearing in the mind 
first (Phramahabunruang Rakkhitadhammo, 2006: 67). The practical office which is 
very popular is the official meditation of Watmahathatuyuwarathrangsalit that so-
called swollen- collapse style or is that the official meditation virtue of the 4 
foundations of mindfulness because of that Somdethphraphutthajarn (Arth 
Aasaphamahathera) as in the time of his rank of Phraphimoldham had asked the 
wise meditation master from Burma to teach how to practice Vipassana meditation 
at Watmahadhatu. He, after that, sent Phradhammadhirarajmahamuni (Chodok 
Nanasiddhi) to study how to practice meditation of Myanmar for one year and then 
returned to Thailand in 2495 B.E. (1952 A.D.). He, in addition, invites two monks 
from Burma, i.e. Phra-Aasapha Kammatthanacariya and Phra-Indavamsa 
Kammatthanacariya and then established an office of meditation practice at 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
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WatMahathatu. Later Somdethphraphuthajarn as the administrative chancellor let 
the provinces choose a Buddhist monk to study and practice at Watmahadhatu, 
and then back to their domicile in each province making these practical ways 
spread throughout the country. In the land of Lanna before 
Phradhammarachanuwatra (Foo Attasivamahathera) will send 
Phradhammamangkalajarn (Thong Sirimangkalamahathera) to study the ways of 
meditation practice at Watmahadhatu there is a way to practice in local style which 
generally known as the “Kruba pattern” and is more specific than the other 
patterns, i.e. using the bead to be a tool for practicing meditation. A preceptor, in 
the beginning of ordination of monks and novices in Lanna, would give the bead 
and teach primary meditation until now it can say that the bead is a composition of 
practice. From the preliminary study we found that there are unique characteristics 
of meditation in Lanna, i.e. having a prayer with 5 flower pots of Kothark at first as 
in the scripture of Wat Pratoopa (2013:9) said that there are many meditation 
experts in north-tern Thailand. Some of them have a cave for practice meditation in 
the valleys, back of the temple but the instruction of meditation practice in Lanna, 
in the present, is replaced by other styles of meditation practice, e.g., 
acknowledging style of Rising-Falling, Samma-arahang, and Na-Ma-Pha-tha etc., 
which let Lanna’s ways of meditation practice lose. Learning and practicing of this 
kind of meditation, right now, is not spread in so far and the official meditation 
place is very less of continuity. 

 With this reason researcher is interesting to study “Concept and Practice 
of meditation in Lanna” which is the way of solution to the problem from enjoy 
the world in abundance but it cannot be truly spiritual happiness. Instate of getting 
experience with happiness due to the result of meditation belong to the ways of 
meditation practice in Lanna with forest meditation master until she/he can change 
their mind into the middle path, i.e. morality, concentration and wisdom which are 
the ways in Buddhist meditation practice of Buddhist Sanggha in Lanna Thai. It will 
benefit both themselves and society throughout the nation later on.  
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2. RESEARCH OBJECTIVES 
2.1 To study the concept and practice of meditation on Scripture of 

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

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

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

3. HOW TO CONDUCT 
Research This research study is documentary research by researching 

documents as following steps.  
3.1 This research study is documentary research, learning documents, 

scripture, book and the result of research works about knowledge of insight 
meditation even in the past and the present. 

3.2 To find out about books and the Enlightenment texts 3. Conducted in-
depth interviews and down for interviewed to obtain data. 4. Collect all the 
documents and interviews in the area. 5. Be analyzed regarding objectives 6. 
Conclusions and documented research report. 

 
4. RESEARCH RESULTS 
 Research "The concept and practice meditation in Lanna (Northern 
Thailand)."The findings are as follows: 1. The concept and practice of meditation on 
Scripture in Thai Lanna (Northern Thailand). Insight meditation practice is one of the 
main functions of the Buddhists coupled with the teachings of the Buddha 
appeared in the Tripitaka and Atthakathã because education is the teacher of the 
practice. The result is thus attaining enlightenment is required to meet compliance 
objectives. Insight Meditation is training intelligence to know the fact such as 
realizing or reporting the fact of Five aggregates that is the state of impermanence, 
suffering and non-self in the body which cannot be control and so-called Vipassana 
as the Buddha said " Oh! works, these two kinds of Dhamma, i.e., tranquility and 
insight meditation which are the cause of wisdom”. (MCU Tripitaka thai, 1996, 
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รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
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21/173/91) The importance of Vipassana meditation is to learn the nature of 
ourselves, to see the true nature of the reasons that the life of each of us depends 
on as the law of karma. One who created it, he himself will have its result of 
action. If he had done the better thing, he’ll get a good result. If he had done bad 
thing, the evil will be the result of it. Meditation practice, at last, is to relief of 
suffering, to access genuine happiness, to joy forever, and to be never troubled 
again. (MCU Tripitaka, thai, 1996, 25/99/476) Meditation practice consists of two 
categories: 1. Concentration or restful meditation which is the mental training to 
achieve peace of mind that is the main practical way to have tranquility in mind, 
(MCU Tripitaka Pali, 1992, 3/27/111) and 2. Insight meditation which is training and 
intelligence to be enlightened the truth as the Buddha said " Oh! works, these two 
kinds of Dhamma, i.e., tranquility and insight meditation which are the cause of 
wisdom”. (MCU Tripitaka thai, 1996, 21/173/91) The practice of insight meditation is 
belonging to four foundations of mindfulness (Satipatthana 4) in Buddhism. Four 
foundations of mindfulness that is fairly represents the location of consciousness 
and means the mood of consciousness, including physical or body, compassion or 
feeling, spirituality or mind and morality or mind object. 

The insight meditation practice of Kruba Chao Srivijaya, Watbarnpang, 
Amperlee, Jangwatlamphun, which along with Chiang Mai Sangha groups and 
Yong’s Sangha groups in Lamphun. He belongs to 5 precepts which are excellent 
property and basic of purity. When the holy or morality sacrament tranquility and 
the concentration will also come, then the alarm wit and it would have been wise 
which is to know that non-existence with his wisdom. Meanwhile the passion or 
defilement was gone, spiritual wisdom is simple and free from suffering at all. 
Krubajaosrivichai is a strictly routine discipline and spectacular as shown by the 
prayers that . “Let attain Dharma and holding only nirvana or the enlightenment…” 
at the end of his scripture leaves he created all times. 
(Phresrivichaiyachanaphikkhu, m.p.p. 16) The insight meditation practice of 
Phrasuphromyan (Kruba Chao Phromma Brahmcakko), Watphrabathtakpha, Pasang 
district, Lamphun province 
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 Analysis of the principles and practice meditation according to Buddhist 
scriptures and Buddhist monks in Thai Lanna  Performance insight is the core 
function of a Buddhist Canttura coupled with the teachings of the Buddha 
appeared in the Tripitaka and scriptural exegesis. Their development is required to 
practice the meditation training, Soros Wisdom, Insight 16, a layer of high in 
Khandhasantāna. Buddha said: Meditation practice the only way to help the 
human mind can develop a mental highest quality in Buddhism. And live 
independently of external objects. Without meditation practice, then man is still 
wandering endlessly. Unable to overcome the lust, greed, anger and pride because 
they are conscious of having too few. The passion will add strength to overcome it. 
To practice meditation using mindfulness and wisdom Consider, name, physical 
unfair situation, compassion, affection, justified by the fact that no one is suffering is 
not a soulless animal, not a person's identity are his. While the current 
configuration to make the power of mindfulness meditation and more. Take 
conscious control of lust, greed, anger, occurring within their mind to weaken it. 
Dissemination of meditation practice the Missionary demonstrated the importance 
of meditation practice. To permit persons who have never heard. Never understand 
meditation practice. When I heard the value and benefits of meditation practice 
even more. The practice of meditation can be spiritual development of human 
beings who are harsh. From the bad habits Turns out someone with a gentle soul. 
A good moral up. Meditation practice enhances the good of society. 
 
 1) The recommendations of the research. 
 Study concept and practice meditation in Lanna. It's helpful to practice a 
lot. The practice of meditation is to settle the spiritual practice of purification clean 
until achieving ambitious nirvana. The ultimate aim of Buddhism. The Buddha is 
coming off Khan's death. He gave his life to the property of a Buddhist 4, Bhikkhu, 
Bhikkhuni, Upāsaka, Upāsikā. The firm has achieved a fair level of growth, with any 
meditation, the Buddhist would make those companies more confidence to grow 
his meditation by that. The growth of the meditation practice to develop the spirit 
of man can attain nirvana. The ever growing disenchantment with meditation 
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การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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aimlessly or discourage the practice. It is encouraging to practice more. Meanwhile, 
those who have failed to achieve any level of the fair was able to develop their 
spiritual and more. The ultimate goal is to achieve the nirvana. It will benefit global 
society is at peace. Practicing with the various problems facing the world will be 
reduced accordingly. For residents who are of good quality. There are many in 
society. 
 2) suggestions on how to do research next time. 
 In this study “The study on the concept and practice meditation in 
Lanna”. By the study Practice meditation Kruba Srivichai (Kruba 
Srivijayachanabhikkhū) BanPang District, Lamphun Province, Practice meditation 
guidelines KrubaBrahmā Wat Prabat-Tak-Pha Pa Sang, Lamphun, Insight Meditation 
Practice guidelines Pradhammamangālāgāra (Thong Sumangālo) Wat 
Phrathatsrijomtong Chom Thong, Chiang Mai. The current agency practice for many 
This will be the integration of Vipassana meditation, spiritual and intellectual 
development of agency practice both at home and abroad. This will make the 
process even more diverse, spiritual and intellectual.  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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LAND OF BUDDHADHAMMA AND PEOPLE IN PEACE 

Phramaha Boonsook  Suddhiyano 
 

ABSTRACT 

Buddhadhamma is the Buddha’s words consisting of the general theories 
and the law for the monks and people. We called “dhammavinaya”. It is the 
universal rules (Esther and Jerry Hicks,2006) in the world where every nationality 
can live in the peace together. The practical harmony or unity is the best tenet for 
living and researching the big profit or benefit for people on the world. It has the 
good characteristics for the human beings who inspired the happiness and peace in 
the recent society. For the individual habits, people need the well-being and 
success in the economics, the society, the religions and the civilized culture in the 
communities where have many nationalities.  

The practical harmony is the dhamma or theory that people would learn 
and take it to practice and use generally. It would be learnt in the objective usages 
for protecting the truth and peace in the world. Its practical actions are created or 
built in the real life in the real communities.  

The harmony is the most need in the world when it is facing to the dangers 
from the fighting of the men with the men who are full of passion and greed. It is 
only one purpose that draw the men turn back to the negotiation together. They 
should open mind for learning it that is the words of Buddha who had the kindness 
to proclaim dhammavinaya that the unity is a part of dhammavinaya in the large 
number of people.  

                                                           
 Curriculum and Teaching  Faculty of Education, 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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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The harmony is meant to the unity among the people who want the 
happiness and peace in their life. They have to depend the bravery, the love, the 
forgiveness, and the public policy. The mechanism in the society has the several 
dimensions because plurality of human beings who have the nationalities, the 
culture and the believes. These made them busy and dangerous under the wrong 
view that directs their actions, but it will lead people turn back to the usual living 
because they had really found the usages of it. Therefore, they learn it by 
depending its characteristics.  

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

can understand it such as the water has the characteristics of coolness, the sun has 
the specific characteristics of hotness and light etc. In the same way, the harmony 
or the unity has the specific characteristics as follows:  

1) Kindness is the basic issue that can reconcile the people who wanted to 
live safely and smoothly. It is the best characteristics for displaying the unique of 
the harmony or the unity that people have the passion to know and learn together. 
The kindness or love helps or supports the actions of people to create the 
reconciliation in the group of people who have the conflict and different view from 
the others. If they have kindness or love in their mind, they will try to control their 
mind and the peaceful objectives for people and the world. The dawn of 
happiness and peace will get bloom in every community. When people have the 
kindness, they are wise to forgive everyone.  

2) Forgiveness is the hard action, but it can change the bad things into the 
good ones in the world. It is the best characteristics for disclosing the unique of the 
harmony in the number of people who hope and play the roles of reconciliation. It 
relieves the pain of every part in the group of people who have the conflict 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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because it might get the wounds inside the heart of them when they had mistaken 
in some actions. The pain with dispute will be made clean by the forgiveness until 
they can love each other again. It is a part of the sincere actions.       

3) Sincere Actions (Pongsuk Tangkana, 2015) are the real roles for indicating 
the hard work in reconciliation or the harmony in the communities. It guarantees 
the possibility into the unity, because people will begin to look at the appearances 
outside for being the confidence and needs to cooperation together. A 
transparency is a part of the sincere actions that collect the first success to absorb 
the unity of people who have just passed the bad situations when they had faced 
the pain or suffered with tempered emotion or inside wounds. The sincere actions 
will be seemed as the cool water that poured on their heart. It will effect to the 
general living in all the country with the public policy.   

4. Public Policy (Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto),2015)   is the most 
important to build the unity because it gives the general profits to people who 
have participated in such society. It depends the people who will move and drive 
the power of society in the social movement, economics, education, and culture 
that are the root of development.  

Shortly, the characteristics are the kindness, the forgiveness, the sincere 
actions and the public policy. Whole of these will create the success of 
development, happiness and peace to the human being over the world, because 
they use it practically.   

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

strategy of countries if all the countries are interested. It is fact that anything is not 
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result if without practice. Therefore, people should be interested in the practical 
tenet of Buddhism as follows:     

1) Giving up is the first window and way to talk together for looking for the 
peace in every society. People are bravery to give up the corrupted things and the 
small usages for the biggest ones. They will found the unity easily in the society 
where they are living. In the direct dhamma of Buddha, it is pariccaga that must be 
acted out for conforming the patience.       

2) Patience is the stable post or pole to stand up smartly. It is fact that a 
man has the patience in his mind or heart he will do everything with grand 
perseverance because he has seen the purpose that it is more important than the 
timely benefits. In dhamma, it is meant to khanti. The patience of people is the 
bigger power to change the riot into the peace. For an example, 
Adhivasanakhantitapasa had the highest patience. He had never mind to his life 
because he had the khanti so he could give up his life but he preserved the 
patience and told a king that it was not end and it was not in some meat or bones 
of nay one. The most famous leader likes Abraham Lincoln had the patience to 
protect the principle of democracy and to show his bravery and patience in his for 
changing better in the future within USA.          

3) Opened Heart is as an empty glass that is opened and sit on the 
outdoor. It can take the pure water. The opened mind is ready to take the 
information and have a walk into the peace sincerely. It has given an opportunity to 
solve the problem if we have the wide heart with the kindness that helps all the 
activities succeed though they are difficult to do. By the way, we have the truth for 
being the light in leading on the way until we try to do successfully.        

Truth is the first dhamma in the world that we cannot avoid it though we 
will know or not. It is proved that something is always wrong or true, because we 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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must depend the truth when we are performing to solve the problems and living in 
the world of survival. Everything has the truth but it might be learnt by ourselves 
and able to inform it to the others who will support and become the power to 
purpose the end of the goal.     

Equity (Thonglor Wongdhamma,2011) is the most important because the 
people love it and depend upon it for living happily and peacefully when they try 
to work and find the happiness. The equity is the practical unity to help them be 
power to get rid of the problem and create the unity in the group of people who 
must give up the greed, hatred, ignorance and fearfulness then they can protect 
the equity for being the top of the practical unity in every society.   

3. PUBLIC BENEFITS  
The success in the society is symbol and happiness coming true for 

everyone who lives together and becomes the communities complexly so the 
public benefits are hoped by the people in the same communities. The need these 
things as follows:  

1) Well Being for People is the basis for everyone who takes a part in the 
community because they need the food, drug, residence and clothe until they 
have the comfortable things for giving the facility in daily life. The unity helps them 
find it easily because they have the power of the people who are ready to support 
each other.  

2) Happiness for People is the goal for everyone who was born at the first 
second minute in the world. They need the happiness in different formations 
although they will understand it all or not. In the same time, they have to depend 
upon it for living with unity because they take the benefits together in the same 
community.   
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3) Peace for People is the order along the law or the rules and in their 
mind that is the central of the world as Buddha said “the mind is the big in the 
world, everything is led by the mind”. Therefore, the peace would be created with 
outside and inside peace together it then stays longer.  

4) Creation  for People JIBSC, (2015)  is a factor following after the 
wellbeing, happiness and peace because this has to depend upon the three item 
as we said above. It will grow up in the community on account of ideas that make 
or develop everything on the world it came from the creation of people who want 
the peace for people.  

Inclusively, the highest goal of people is the peace in the outside and inside 
level in accordance with the people’s need and learning. They practice along with 
the principle of unity truly and sincerely they can overcome the obstructions in the 
world and have peace finally.  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ABSTRACT 
 The leadership was very important to organizational development and 
management because it could make the purpose of the organization to achieve the 
goals. Whether the organization was the public, the private, at the world level or at 
the local level, the leadership was very important because it made the different 
result. Some leadership managed a poor organization to be active organization and 
someone managed organization to have vision and the challenging forever. The 
leadership had to take the knowledge, thought, ability and the morality for working 
until it had proficiency as any knowledge such as budget, cultural and traditional 
preserving plan, good government and praising others. The leadership of 
educational institution in the globalization consisted of 1) ability, 2) mind, 3) team 
work and 4) honesty. 
Key word: Leadership, Educational institution, Globalization    
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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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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1. INTRODUCTION 
The educational management is consistent with the objectives and 

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

In the era of a change, the organization has to face with a change all the 
time and it is not a change in the same style but it is the change of characteristic of 
the leader of the organization or characteristic of management. The technology has 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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important role to management, the leader and others in the time of the change so 
the leadership in the globalization consists of     

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

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

2) Quality of Mind 
The qualification of administrator has to control the emotion and develop 

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

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

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

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

organizational management to achieve the success. The leader or the administrator 
has to be proved by the honesty. It is the good equipment to measure because the 
every man had greed, if the leader has honesty; he will be the leader for a long 
time. The leader does not keep money of the organization.     
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

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

 (2) Knowing the principle; knowing how to the work and knowing how 
the result happening.  

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

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

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
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yourself. The leadership is not the perfect man. He has to develop all the time. It is 
said that the highest purpose of the Buddhism is knowing oneself, controlling the 
body, speech and mind definitely. Knowing the oneself means knowing who you 
are, and knowing all this matter; 

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

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

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

(1) Knowing the moderation of getting, it means how to get, how 
much to get, what for to get, if you don’t know how get, it will 
have a problem of getting. 

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

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

 5. Knowing the proper time (Kãlaññutã), knowing what time to work, what 
time to stop, what time to do, what time not to do, knowing the time to speed, the 
time to be slow, knowing the moderation of time for working that how much time 
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temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 
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and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 
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to use, knowing to use the time to be useful, never waste the time. Kãlaññutã is 
the cause for making the person be on time, knowing the value of time, and 
working on time to get praising and it is the cause to take the prosperity. The 
person who consists of Kãlaññutã is good, intelligent man.      
 6. Knowing the assembly (Parisaññutã), it means knowing the society, 
knowing the society of the world, knowing how problems the world have, 
especially if you want to help anybody, you have to know their problem and need, 
so you will help them with their need (Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto) 1998 : 
26)  
 7. Knowing the individual (Puggalaññutã), it means knowing the individual 
people or different people specially the people who cooperate of working, knowing 
how to speak, to praise, to complain, knowing how to make them accept , knowing 
to use the people to suit for the work, the leader should know how to get the 
benefit of life.  
 
4. CONCLUSION  

The leadership of educational institution in globalization has taken place 
from integration with the leadership according to the western idea and the 
Dhamma in Buddhism. They are divided into four elements for applying to work as 
1) the quality of ability, 2) the quality of mind. The administrator believes that the 
characteristic is the controlling the emotion peacefully, 3) the quality of team work 
and 4) the quality of honesty, it is the characteristic of the leader for managing the 
educational institution to achieve the goals of educational management. The 
integration of leadership’s working according to the Dhamma reveals to the 
resolving of educational management. The obstacle of the organization is the 
leadership without the knowledge, ability. According to the Dhamma in Buddhism, 
lacking of knowledge (Avijjã) is the problem of the organization, the leadership 
should know the Dhamma in Buddhism for solving the problem. 
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The leader has to know how to make the unity of team, make the new 
knowledge of management. The Buddhist leadership has to take the knowledge, 
thought, ability and morality to work until having efficiency. The leader should use 
loving-kindness, the principle of praising the others, punishment as the fault. As the 
vision of Buddhist society believes that the man should respect to each other, live 
in the society peacefully and preserve the morality and follow with three 
Dhammas; 

1. Wisdom, it means knowing as the truth, everything in the world 
helps each other. 

2. Purity, it means the purity without greed 
3. Compassion, it means sympathy for the animal and environment 

because the Buddhism teaches to know the compassion and to 
know the done favour to all human beings.  
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were: 1) to study the General Time 
Management (GTM) theory, 2) to study the Time Management in Buddhism (BTM). 
3) to integrate the General Time Management theory with Time Management in 
Buddhism, and 4) to propose a guideline and a new body of knowledge on 
"Integrated Buddhist Time Management Model". The data of this qualitative 
research were collected from the Tipitaka, Commentaries, Buddhist literary works, 
related documents, in-depth interviews with 11 key - informants, and focus group 
discussions with 32 experts. The data were analyzed, synthesized and classified in 
category.  

   The results of the thesis were found as follows: 

  Time management is spending the time in accordance with activity, work 
and life with the plan focusing on the outcome of the task relating to happiness 
and achievement as the goal.  Time management consists of planning, organizing, 
priority, proper work distributing, and learning the nature of oneself in order to 

                                                        
 * Doctor of Philosophy Program in Buddhist Studies, Mahamakut  
Buddhist University 
 ** Mahamakut Buddhist University 
 *** Mahamakut Buddhist University 
 **** Mahamakut Buddhist 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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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manage time more effectively.  Time management in this way can cause stress and 
suffering in life easily. 
  Time management in Buddhism emphasizes the duration of time. It is 
moving forward without limitation and has distinction in state of existence and 
plane of existence, and conditions of individual desires. Time is a frame or scope 
set up for a particular activity or purpose. Time is not the factor used to determine 
the outcome of dhamma. Time management in Buddhism is both art and science 
in doing activities in living a life. Spending time in every step of life-long activities is 
the perfect time consuming, not dependent on any auspicious occasion and 
horoscope.  Time management in Buddhism is focused on advantage, righteousness 
and mindfulness as the goal, not recall to the past, worry to the future, but 
concentrate to do best at the present.  
  The time management with Buddhist integration is a holistic activity 
management including life and awareness of reason, principle, method and system 
of oneself and the others as dependent factors. Knowledge as the art is focused for 
an achievement of advantage and life development of individual and society in an 
appropriate time by not wasting the time in activity process. The time management 
in Buddhism is based on the righteousness, justice, and approvable goodness. The 
time management in Buddhism is the effective management of man and work in an 
appropriate time with awareness and knowledge based on utilization and truth.  
  The body of knowledge on time management in Buddhism is the 
awareness of present and mindfulness in time spending based on knowledge in 
utilization and truth. The knowledge obtained from the study can be concluded in 
“MKUT Model”. 
 
Key words: Time Management, Buddhist Time Management,     Buddhist Integration 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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1.  INTRODUCTION 
                 It was known widely timing passed on the through the life of all creatures, 
It seemed likely no waiting for anyone, and then completed pass on and on, 
including itself (Ku. Ja. (Thai) 27/190/116) the timing with none-permanence 
because everything always was changed in every second by natural law, including 
human as a part of natural law, was effect by 4 elements; birth, aged, sickness and 
dead finally. For this reason time in human had limited function so ones have to 
keep value of time constantly. 

         According to the value of time above mention and the thought of The 
Wholly Buddhist King of Thailand Somdej Phra Nyasamvara Somdet Phra Sangharaj 
remind to public that life is short and time is swift (Sodet Phra Nyanasamvara 
Somdet Phra Sanghara, 2017 : 1) so that ones must be awareness of time 
consuming for doing goodness and utilizes for global society with happiness in 
human daily life.  

       In addition, at the present the globalization was move quickly as fast as 
possible. That effect the directly to human way of life which be depress to become 
unhappy and work hard under the limit of time condition. As the result the 
researcher consider to find out the application of the Time Management in 
Buddhism method for implementing in order to solve the problem and develop 
the process of work to be successful and happy life. 

2. OBJECTIVE 
2.1 To study the General Time Management (GTM) theory  
2.2 To study the Time Management in Buddhism (BTM) 
2.3 To integrate the General Time Management theory with Time 

Management in Buddhism 
2.4 To propose a guideline and a new body of knowledge on "Integrated 

Buddhist Time Management Model” 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 
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 3. SCOPE OF THE RESEARCH 
 3.1 Content scope;  
  1. General Time Management (GTM): planning, organizing, priority, 

proper work distributing  
  2. Time Management in Buddhism (BTM): qualitative research 

were collected from the Tipitaka, Commentaries, Buddhist literary works, related 
documents  
     3.2 Population  scope 

  1. Focus group discussions with 32 key-informants                
  2. In-depth interviews with 11 Buddhist experts 

 
4. RESEARCH METHOLOGY 

 4.1 The data of this qualitative research were collected from the 
Tipitaka, Commentaries, Buddhist literary works, related documents  

   4.2 In-depth interviews with 11 key-informants, and focus group 
discussions with 32 experts. 

 4.3 The data were analyzed, synthesized and classified in category.  
 

5. THE RESULTS OF THE THESIS 
 5.1 General Time Management (GTM)  

  Reference to the definition of time management, there were several 
pointes had been made for instance indicated that the Western society committed 
specifically to outcome of the production, which occurred on the process of 
activities as priority, work previsioning etc.( Michael Roberts, 2006 : 27). Contrastly in 
the Eastern side, GTM application was finding into the dairy function, and a little bit 
increasing, with talking the job on easily operating, it was also spread the time for 
working inflexible basis, and talking care the housekeeping as well. It considered 
working and time management was compiled in the life (Kriengsak 
Charoenwongsak, 2000 : 3). 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
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จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
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  For conceptual Framework of GTM; According to the researcher’s 
observation, both sides (Western-Eastern) concluded the application of GTM 
conceptual frame in to fine expected and supported the argument Lisa (Lisa 
J.Downs, 2008 : 105) and others in 5 topics 1.Planning: setting main goal and 
support goal with clearly and can measurement, 2. Organizing: make a list, thing to 
do today step by step, section by section, 3.Priority: follow by planning, the 
importance thing, urgent, waiting list and acting, 4. Proper working: work smart with 
the right attitude, finish work on time and 5.Distributing: put the man in the right 
job and assignment in the right way. 

 In addition, the result of GTM using time to control activities and work 
with 5 topics concerning above. So that effective of time management but this way 
can cause stress and suffering in life easily.          
  
  5.2 Time Management in Buddhism (BTM) 

 Buddhist indicated clearly that Time Management is specific to the 
frame of area which be created by the person. The time is depended upon 
individual factor that could be manipulated of specifically, time moving forward 
without limitation and has distinction in state of existence and plane of existence. 
  For the Buddhist practical, it preferred were untimely for life that lifting 
on task. As well The BTM in Buddhism is focused on advantage, righteousness and 
mindfulness as a goal as the person lived hundreds without mindfulness that be 
less value than live one day accordingly (Ma.Au. (Thai) 14/272/319).  It was placed 
either on the more Fortune taller but arranged the task on priority of work which 
was hurry of delay on its evident (Au.dhi. (Thai) 2/156/399). All aspect was going on 
their evident without carelessness.  
  The good model of time management in Buddhism is the Buddha, He 
has daily routine was divided into five parts: the morning session, the afternoon 
session, the first watch, the middle watch, and the last watch, and he has manage 
his time to helping and teaching people in daily for 45 years. (Phra 
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Brahmagunabhorn (P. A. Payutto), 2009 : 8). The Buddha have very clearly planning 
and spending his time with high value to helping people understand themselves, 
the natural law and make their life successfully with happiness, that mean when 
the people working by following Buddha taught and setting very clearly planning, 
spending time to doing goodness, it can make time to high value, because itself 
doesn’t have value. 

 However the value of BTM must be focus on mindfulness, not recall to 
the past, not worry to the future, but concentrate to do best at the present, 
example the Buddha taught the man name Malungkhayaburd (M.M.(Thai) 
13/126/139). If the person feel pain by arrow who shoot him but he don’t want to 
see a doctor immediately, he has a lot of questions: he need to know who shoot 
him, what it the arrow make from silver or iron, who make the arrow, which village, 
how long they take time to make the arrow. If the man asks many questions like 
that it take long time to get all the answers, that answers it not helping him reduce 
his pain, if he don’t take the arrow out, he will dead suddenly. As the same in 
normal of human life: time is very short and limited, the people need to 
understand value of time and spending time with doing goodness immediately, 
don’t wait, and then can make life happiness no suffering anymore. If not they will 
spend their time with unreasonable and then feel unhappy, can’t successful 
anything in their life. 

In additional, the result of BTM using the opportunity to make high value 
of time by concentrate to do all activities in the best at present on advantage, 
righteousness and mindfulness. 

 
  5.3 Time Management with Buddhist Integration 

 Both, GTM and BTM are applying base upon such Knowledge (Right or 
Wrong), reasonable or unreasonable the selected as function the appropriate 
method for the task, and timeframe with good planning activities, utilization, 
including considering the advantages of in advantage, truth of faith, and lead to 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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achieve successful result upon the target goals so that the good result occurred 
become of planning and more attempting. Continually, and get the happiness and 
pleasant. 
 
6. THE NEW BODY OF KNOWLEDGE ON "INTEGRATED BUDDHIST TIME 
MANAGEMENT MODEL". 
  GTM method was concentrated on the theory and principal, and less of 
flexibility and emphasis on the result to the task, there were too much works that 
consuming more time, and urgently contrastly, acting, used GTM for life 
expectation, and be given value of life, and mindfulness. 

 The mindfulness is attached with the present time and support 
knowledge of right or wrong, good or bad including time for practicing activities 
while the knowledge was the advantage for both oneself and other and become 
the advantage of public, can utilization which  was leading to achieve ultimate goal, 
and the truth. The Mindfulness, Knowledge, Utilization and the Truth can be call to 
MKUT Model 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

M = Mindfulness  
K = Knowledge  
U = Utilization  
T = Truth  
 

 

Figure 1: MKUT Model 
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7. THE RECOMMENDATION HOW TO USING THE MKUT MODEL  
The MKUT Model is the mindfulness development method that supports 

the task which create knowledge and lead to implementation process, then enable 
to get achievement of task successfully, it creates the mindfulness permanently 
and provide more advantaged completely. Example: The man who suffering with 
his overload working, can’t finish work on time, that effect: he has no time for 
develop or relax himself and spend time with his family. He can apply using the 
MKUT Model to solve the problem: Staring with set clearly planning for his life with 
mindfulness, then using knowledge to organizing his job description, set the priority, 
proper work and can distributing his task to all person concerning with the 
utilization, then doing consistency with happiness, because he know the value of 
time. Finally he can finish his working on time, can using his time for develop or 
relax himself and spending his time for his family, no suffering anymore. 
8. RECOMMENDATION 
  8.1 Policy recommendation 

 1. The Educational institute both public and private can apply the BTM 
model to organize the teaching training and curriculum development 
             2. The department of Human Resource Development use the time table 
and job assignment rules and regulation for employee in order to reduce stress and 
suffering can use the BTM model for solve the problem 

 3. According the attitude of scientist dimension, the time was related to 
the factors that suitable of scientist, the finding it on science expects related lass to 
Buddhism dimension and can we applied to the innovation of human life 
  8.2 Research recommendation 
    Buddhist time management (BTM) recommended for the next research 
are as follow: 

 1. The study on potential of BTM to human life  
 2. To study relationship of the man life with BTM model 
 3. To study the BTM in term of culture relationship 
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= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
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เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
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ABSTRACT 
The purpose of this article was to study perception in Kathāvatthu. 

Methodology of study began with the collection, classification, analysis, synthesizes 
and summarize for the purpose. The study found that the perception in 
Kathāvatthu is beginning to contact of aggregate, namely, if perception occurs when 
the internal aggregate – eye, ear, nose, tongue, body and mind-impression contact 
to external aggregate – visible object, sound, smell, taste, touch, and mind-objects. 
There is contact between internal aggregate – sense organs and external sense – 
the objects and sending information to consciousness and conduct to meaning. 
There are four perception in Kathāvatthu 1) Indriyayāna–sense impression,  
2) Manovinyāna–mind  impression 3) Svasaṃvedanā– self- knowledge of the mind 
and 4) Yogic Intuition– the knowledge of  ascetic yogi.   
Keyword:    Kathāvatthu, Perception, Indriyayāna, Manovinyāna, Svasaṃvedanā, 
        Yogic Intuition 

                                                           
* Ph.D. Student in Eastern Philosophy and Religion, Faculty of Humanities and Social 

Sciences Khon Kaen 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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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1. INTRODUCTION 
Perception in eastern philosophy is called Pratyakşa (B.N.Singh, 1988: 72) 

and the Pratyakşa derived from 2 word, is that, prati + akşa. The word prati mean 
that ―Connection with‖ and  akşa mean  the ―each sense‖ , therefore Pratyakşa or 
Perception is cognition with the sense (Homhuan  Buarabha. 2001: 84), namely, 
sensation related to the sense. The word  “related to the sense” mean function of 
each of the sense-organs in the object such as Connection with subject and object. 

Vasubandu explained  Perception is knowledge arising from that very 
thing(HomhuanBuarabha. 2001:80) but Dignāga defines perception as that which  is 
free from mental perception name class like  and being free from preconception. 
(B.N. Singh.1988: 78 and Satihs Chandra Vidyabhusan. 1988: 277) Its related to 
Dhammakirti as perception is free from conception, which consists in joining name 
and kind. (Georges B.J. Dreyfus. 1997: 348) and Stcherbatsky that perception is kind 
of cognition which is produce by the sense or by a stimulus exercised by an object 
upon the sense(TH. Stcherbatsky. 2000: 148). Also perception combined intuition of 
ascetic yogi and intention of this research was the perception especially in 
Kathāvatthu. 

 
2. OBJECTIVE AND  METHODOLOGY 

Objective of this research were to study the source and detail of Perception 
in Kathāvatthu and this research was documentary research which collected 
primary and secondary source, content classification, analyzed and synthesized 
according to the object by descriptive analysis. 

 
3. DEFINITION 

3.1 Kathāvatthu is the one of Abhidhammapitaka—Volume 37 in Theravada 
Buddhism.  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
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นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
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อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
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ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
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3.2 Perception is cognition which occurred from connection of sense – 
perception with the object immediately and special cognition which occurred from 
directly mind. 

3.3 Indriyayāna is sense impression i.e. eye, ear, nose, tongue and body. 
3.4 Svasaṃvedanā is self- knowledge of the mind. 
3.5  Manovinyāna is mind  impression.  
3.6 Yogic Intuition is the knowledge of ascetic yogi. 

 
4. PERCEPTION IN KATHĀVATTHU 

The contents of the object are all interrelated. The content is the 
interaction between the parties, which represent the Theravāda clergy and the 
counterparts, representing the other non-Theravāda. The content of the object is 
divided two parts, the content and the method. The content is the main argument 
about ego, existence, transcendence and characteristic of Buddha etc. The method 
is to use reasoning in the argument, which is considered to be a logical way. 

According to the analysis of the material in Kathāvatthu found the material 
of Kathāvatthu is two parts: the description of perception and inference. The 
perception is knowledge that is directly related to the knowledge of the perceived 
world and inference are two kind– inference for oneself or Svarathānumān and 
inference for the others or Parathānumān. The Parathānumān are two that the 
Anuloma–Parathānumān and Patiloma–Parathānumān but in this article was to 
study perception in Kathāvatthu. 

4.1 Meaning of  Perception 
Perception in Kathāvatthu have at Satiputthānakathā (Abhi. 37/ 301/ 236-

240) Kukkulakathā (Abhi.37/ 338/ 310-313) Sābhogātikathā (Abhi. 37/ 854/ 637)  
Anantarapucchayakathā (Abhi. 37/ 693/ 740) and Kanisakakathā (Abhi. 37/ 826/ 
862), its means that perception by channel of the eye, ear, nose, tongue and body. 
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Indeed, there is word Manasikāra which is mean mind impression and Manovinyāna 
is channel of mind. therefore perception is knowledge by eye, ear, nose, tongue, 
body and mind, If perception occurs than internal sense–Cakkhu, Sota, 
Ghāna,Jivhā, Kāya and Mano contact to external sense–Rupa, Sadda, Gandha, 
Rasa, Photthabha and Dhamma. 

4.2 Perception in Kathāvatthu 
There are four kind of perception in Kathāvatthu as follows: 
 4.2.1 Indriyayāna is knowledge by Indriya and this word means the sense 

organs - eye, ear, nose, tongue and body. For example 
[826]  Theravadin. Did person see a visible object by eye? 

 Non Theravadin. Yes. 
 Theravadin. Did person sound by ear… Did person smell by nose… 

Did person test by tongue… Did person tangible object by body? 
 Non Theravadin. Yes. 
 [580] Theravadin. Did Chakkhāyatana appear with Chakkuvinyāna together? 
 Non Theravadin. It should not be said. 
 Theravadin. Did Chakkhāyatana appear with Chakkuvinyāna 

together?[repeat] 
 Non Theravadin. Yes. 
4.2.2 Manovinyāna is knowledge after the Indriyayāna, namely, this 

Indriyayāna and external sense–fields appear with a moment and after than 
knowledge become Manovinyāna (Homhuan Buarabha. 2001: 128-129) which 
corresponds to the writing of Som Sujira(2015: 21-22) who tries to explain the 6 
channel through the concept of science that "The light wave hits the eye at a 
speed of 300,000 kilometers per second. Light is only 1 in millionths of a second, 
the eye catches the image and it lasts for 1 in 10 seconds, so the eyes deceive us 
all the time. For instant in Kathāvatthu: 

 [906] Theravadin. Is not mind–object occurs in a moment? 
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 Non Theravadin. Yes. 
 Theravadin. The earth, the ocean, Sineru Mountain, water, Fire, Wind  

and so no appear in the mind or not? 
Non Theravadin. It  should not be said. 

 Theravadin. Is not mind–object occurs in a moment? 
 Non Theravadin. Yes. 
         Theravadin. Did Chakkhāyatana appear with Chakkuvinyāna 

together?[repeat] 
 Non Theravadin. It  should not be said. 
[907]  Non Theravadin. Did you accept Is not mind–object occurs in a 

moment?  
 Theravadin. Yes. 
 Non Theravadin. Is not Dhamma eternal unchangeable? 
 Theravadin. It should not be said. 
 Non Theravadin. Therefor dhamma is in a moment. 
4.2.3 Svasaṃvedanā is self awareness or Cetasika – the adjuncts of 

consciousness (Homhuan Buarabha. 2001: 131). It is postulate of Indriyayāna and 
Manovinyāna which in Athigihamanasikarakathā of Kathāvatthu. 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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4.2.4 Yogic Intuition is Knowledge manifested by meditation. It is the direct 
knowledge that is derived from the perseverance to achieve the ultimate goal of 
religion. Also yogic intuition is a mysterious knowledge of the priests. Conception of 
this in Kathāvatthu different from yogic intuition of Hindu, Mahayana Buddhist 
traditions and Zen. For example in Kathāvatthu 

[418] Theravadin. Is not Vimutti deliverance? 
         Non Theravadin. Yes. 
        Theravadin. Is Vimutti deliverance or not? 
  Non Theravadin. It should not be said. 
[816] Non Theravadin. Did not  you accept that yogi pass away first 

absorption to the other? 
       Theravadin. Yes. 
       Non Theravadin. Did not the Buddha‖s state “ Monks, monks in here 

peace of mind to pass fourth absorption”, really? 
       Theravadin. Yes. 
       Non Theravadin. Therefor Yogic pass from first absorption to the other. 
    From the above, both non Theravadin and Theravadin accepted yogic 

intuition similarly but the details of the parties did not agree. 
 
5. CONCLUSION AND SUMMARY 

Perception in Kathāvatthu is the knowledge that occurs directly within the 
internal–sense fields, ie, the eyes, ears, nose, tongue, body and mind contact with 
visible object, sound, odour, taste, tangible object and mind object. There are four 
kind of perception in Kathāvatthu – Indriyayāna, Manovinyāna, Svasaṃvedanā 
Yogic Intuition and this based on knowledge in Buddhism for Public Debate 
(TH.Shcerbasky. 1994: 2) 

To study in Kathāvatthu found that there is an explanation of Indriyayāna, 
Manovinyāna, Svasaṃvedanā, Yogic Intuition that related with the description of 
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perception in Buddhist Logic by Stcherbatsky. He classified as "Sense-Perception" 
and "Intuition". However Yogic intuition in Theravada Buddhist philosophy is special, 
namely, Theravada Buddhism explained the intuition in the hierarchical order of 
attainment – the first Absorbtion, the second Absorbtion, the thrid Absorbtion and 
the fourth Absorbtion.  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 
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ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
 
 
  

Vol7 No._61.indd   185 24/7/2561   20:53:17

 
 

การจัดการความรู้ในปฏิสัมภิทามรรค: มิติไตรสิกขา 
KNOWLEDGE MANAGEMENT IN PAṬISAMBHIDĀMAGGA: 

THREEFOLD TRAINING DIMENSION 
ภาคภูมิ  ศรีถาวร พระศรีวินยาภรณ์ สุเชาวน์ พลอยชุม  จ านง คันธิก 

Pakpoom  Srithaworn, Phrasrivinayaphon, Suchao  Ploychum, Chamnong Kanthik 
 

บทคัดย่อ 
   การศึกษาวิจัย เรื่อง การจัดการความรู้ในปฏิสัมภิทามรรค: มิติไตรสิกขา มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) 
เพ่ือศึกษาการจัดการความรู้ 2) เพ่ือศึกษาปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 3) เพ่ือบูรณาการการจัดการความรู้
ในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 4) เพ่ือน าเสนอแนวทางการสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับรูปแบบการบูร
ณาการการจัดการความรู้ในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา  

 ผลการวิจัยพบวา่  
 1. การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการสร้าง การจัดการ การแบ่งปัน และการน า

ความรู้ไปใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และการจัดการความรู้ในพุทธศาสนา หมายถึง การแสวงหา
ความรู้ในค าสอนของพระพุทธเจ้า (พระไตรปิฎก) แล้วน ามาจัดการเผยแพร่ต่อสาธารณะ เพ่ือใช้
ความรู้นั้นมาแก้ไขความทุกข์จนดับทุกข์ได้  2. ปฏิสัมภิทามรรค เป็นคัมภีร์ที่ว่าด้วยความรู้แตกฉาน
ในหลักธรรมต่าง ๆ รวม 30 กถา หรือ 30 เรื่อง และปฏิสัมภิทามรรคมิ ติไตรสิกขา เป็นการ
สังเคราะห์ความรู้ปฏิสัมภิทามรรคลงในกรอบของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 3. บูรณาการการ
จัดการความรู้ในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา เป็นการน าแนวคิดการจัดการความรู้ SECI Model มา
ประยุกต์กับปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา ท าให้ได้ผลการด าเนินการดังนี้  1) ได้ความรู้ปฏิสัมภิทา
มรรคมิติไตรสิกขา 2) น าความรู้ที่ได้สร้างเป็นหนังสือ และe-Document ประเภท PDF File 3) ท า
ให้ e-Document ประเภท PDF File ได้ถูกเก็บรักษาและเผยแผ่ในสื่อสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก 4) 
กลุ่มผู้ศึกษาปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาได้รับความรู้และประโยชน์จากการศึกษาบนเครือข่าย

                                           
 Doctor of Philosophy Progarm in Buddhist Studies, Mahamakut Buddhist 

University 
 Mahamakut Buddhist University 
 Mahamakut Buddhist University 
 Mahamakut Buddhist 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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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สังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก 4. องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบบูรณาการการ
จัดการความรู้ในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา คือ  CAPA  Model   
ค าส าคัญ: การจัดการความรู้, ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 

 
ABSTRACT  

 The objectives of the thesis entitled “Knowledge Management in Paṭisambhidāmagga: 
Threefold Training Dimension” were as follows: 1) to study the knowledge management, 2) 
to study knowledge management in Paṭisambhidāmagga in the dimension of the Threefold 
Training, 3) to integrate the knowledge management in Paṭisambhidāmagga with the 
Threefold Training, and 4) to propose a guideline and new body of knowledge about the 
knowledge management in Paṭisambhidāmagga in the Threefold Training dimension.   

 The results of the study found that 
  1. The knowledge management means the process of creating, managing, 
sharing and implementing knowledge to achieve the purposes. In Buddhism, 
knowledge management means to search for the knowledge from the Buddha’s 
teachings, to manage the knowledge, and then to propagate it to the public for solving 
general problems until eradicating the suffering.  

 2. Paṭisambhidāmagga is a scripture covering analytical understanding in 
Dhamma composed of thirty chapters or kathā.  Paṭisambhidāmagga in the 
Threefold Training Dimension is to synthesize the knowledge in 
Paṭisambhidāmagga into Tisikkhā; Sīla (morality), Samādhi (concentration) and 
paññā (wisdom).  

3. The integration of the knowledge management in Paṭisambhidāmagga 
with Threefold Training dimension is to apply the concept of SECI model with 
knowledge in Paṭisambhidāmagga in the dimension of the Threefold Training. The 
outcomes are as follows; 1) to knowledge in Paṭisambhidāmagga in the Threefold 
Training Dimension, 2) to create a book and e-Document in PDF File, 3) to upload 
and propagate the e-Document on social network,  and 4) the e-Document can be 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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accessed by those who are interested in Paṭisambhidāmagga in the Threefold 
Training Dimension.  
  4. The guideline and body of knowledge obtained from the study of “The Knowledge 
Management in Paṭisambhidāmagga with Threefold Training” could be concluded into CAPA 
Model. 
Keywords: Knowledge Management, Paṭisambhidāmagga in the Threefold Training 
Dimension 
 
1. บทน า 
  แนวคิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นแนวคิดที่ถูกน ามาใช้เพ่ือ
กระจายความรู้ให้แพร่หลาย แต่เดิมนั้นแนวคิดนี้มีปรากฏขึ้นมาในหลายทศวรรษก่อนหน้านี้ โดยมี
หลักฐานการสร้างคลังความรู้ที่เป็นเรื่องเล่าของคนในอดีตที่เรียกว่า “Narrative Repository” ซึ่ง
จัดเก็บเรื่องวิถีชีวิตดั้งเดิมของการด ารงชีวิตหรือการท ามาหากิน เรื่องราวของหมอผี เวทมนตร์ และ
หมอต าแย เป็นต้น ต่อมาพัฒนาการของการจัดการความรู้เริ่มเป็นทางการจากแนวคิดของดร.คาร์ล 
วีก (Karl Wiig) ผู้เป็นคนแรกที่น าเสนอความคิดด้านการจัดการความรู้ในที่ประชุมของ
สหประชาชาติ เมื่อปี พ.ศ 2529 (Chutharat  Sarawanawong, 2012). 
  ส าหรับพระพุทธศาสนามีศาสตร์การจัดการความรู้อันยอดเยี่ยมดังจะเห็นได้จากความ
ยั่งยืนของพระศาสนาที่สามารถสืบทอดค าสอนอยู่มาได้จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 2,600 ปีนับตั้งแต่ที่
พระพุทธเจ้าตรัสถึงการจัดระบบค าสอนไว้เป็นหมวดหมู่ 9 ประการ เพ่ือให้เหล่าพุทธบริษัทได้เล่า
เรียนและใช้ความรู้นั้นแก้ไขความทุกข์ซึ่งต่อมาพระอรรถกถาจารย์เรียกการจัดหมวดหมู่ค าสอนองค์ 
9 ประการนี้ว่า “นวังคสัตถุศาสน์” (วิ.อ.(ไทย) 1/38-39). นอกจากนี้พระสารีบุตรก็ได้แสดงวิธีการ
สังคายนาไว้เป็นตัวอย่างโดยท่านได้รวบรวมค าสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นข้อธรรมต่าง ๆ 
มาแสดงตามล าดับหมวด ตั้งแต่หมวดหนึ่งไปจนถึงหมวดสิบอยู่ในสังคีติสูตร อันเป็นแนวทางการ
สังคายนาในกาลต่อมา (ที.ปา. (ไทย) 11/296/247). 
  ภายหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้มีการรวบรวมค าสอนขึ้นโดยเรียกว่า “การท า
สังคายนา” ที่ถ้ าสัตบรรณคูหา เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ตามค าปรารภของพระมหากัสสปะ โดยมี
พระเจ้าอชาตศัตรูเป็นองค์อุปถัมภ์ในครั้งนั้นพระมหากัสสปเถระเป็นประธานซักถามพระธรรมวินัย 
พระอานนท์เป็นองค์วิสัชชนาพระธรรม พระอุบาลีเป็นองค์วิสัชชนาพระวินัย (Sathianphong  
Wannapok, 2012) ต่อมาได้มีการสังคายนาขึ้นในพ.ศ. 100 และ พ.ศ. 234 ในประเทศอินเดีย ซึ่งก็
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ยังใช้วิธีการสืบทอดด้วยการท่องจ า จนราวพ.ศ. 433 ที่อาโลกเลณสถาน ประเทศศรีลังกา มีการท า
สังคายนาขึ้นเพ่ือจารึกค าสอนเป็นลายลักษณ์อักษรโดยจารึกลงในใบลาน และยังได้จารึกอรรถกถา
ลงไว้ด้วย จากนั้นมาได้มีการท าสังคายนาในพม่า และไทย (Sujip Panyanup. (2007) 
  ดังนั้นเมื่อพิจารณาเนื้อหาของคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค จะพบว่าเนื้อหาเรื่องศีล สมาธิ 
ปัญญา มีกระจายอยู่ในหมวดธรรมต่าง ๆ กล่าวคือ 1. เรื่องศีล ปรากฏในสีลมยญาณนิทเทส (ขุ.ป. 
(ไทย) 31/37/57). 2. เรื่องสมาธิ ปรากฏในสมาธิภาวนามยนิเทส (ขุ.ป. (ไทย) 31/43/65). นอกจากนี้
ยังได้อธิบายเรื่อง อานาปานสติ (ขุ.ป. (ไทย) 31/152/233).ไว้โดยพิสดาร 3. เรื่องปัญญา ปรากฏใน
ญาณกถาว่าด้วยญาณ 73 ญาณ  (ขุ.ป. (ไทย) 31/1/7). เป็นต้น ซึ่งหากน าเนื้อหามาจัดให้อยู่ในกรอบ
ของไตรสิกขาแล้ว จะท าให้ได้ความรู้ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาที่เหมาะสมแก่การน าไปศึกษา
และปฏิบัติ เป็นอย่างด ี
 
2. วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาการจัดการความรู้ 
 2.2 เพื่อศึกษาปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 
  2.3 เพ่ือบูรณาการการจัดการความรู้ในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 
  2.4 เพื่อน าเสนอแนวทางการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับรูปแบบการบูรณาการการจัดการ
ความรู้ในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นหลัก โดยใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) และเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง
แม่นย า ผู้วิจัยเลือกการเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จาก
บุคคลซึ่งเป็น  ผู้รอบรู้และมีประสบการณ์ในประเด็นที่สัมภาษณ์ เพ่ือหาค ายืนยันผลการวิจัยเชิง
คุณภาพตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ก าหนด ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้
แบบสอบถามความคิดเห็น 
  วิธีการด าเนินการวิจัยมีดังนี้ 
  3.1 วิเคราะห์เอกสารแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) หลักการจัดการความรู้ 
ตามแนวคิดเซกิโมเดล (SECI Model) ของโนนากะและทาเกอูชิ 2) พระไตรปิฎกและอรรถกถา ได้แก่ 
หลักไตรสิกขา และปฏิสัมภิทามรรค   
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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  3.2 น าข้อมูลที่ได้มาจัดประเภท วิเคราะห์ ตีความ แล้วน ามาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิด
ในการวิจัย  
  3.3 สร้างเครื่องมือและการสัมภาษณ์  ได้สร้างเครื่องมือสัมภาษณ์เป็นแบบไม่มีโครงสร้าง 
โดยใช้ค าถามปลายเปิด ส่วนแบบสอบถามความคิดเห็นได้จัดท าขึ้น 2 ชุด  คือ 1) แบบสอบถาม
แสดงความเห็นของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่มีต่อหนังสือปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา  2) 
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ศึกษาปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
ประเภทเฟซบุ๊ก   
  3.4 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจเอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์แล้วน าเสนอออกมาเป็นองค์ความรู้ใหม่ (MODEL) 
 
4. ผลการวิจัย  
   4.1 การจัดการความรู้ หมายถึง การสร้าง จัดระเบียบ ประมวลความคิด การกระท า 
ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคล เพ่ือสร้างเป็นความรู้ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บใน
ลักษณะของแหล่งข้อมูลที่บุคคลสามารถเข้าถึงได้โดยอาศัยสื่อต่าง ๆ เพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิต
ให้บรรลุเป้าหมาย และผู้วิจัยพบว่าแนวคิดการจัดการความรู้ SACI Model สามารถน ามาใช้ในการ
จัดการความรู้ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคได้ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ  4 ขั้นตอน คือ  1. การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ การสร้าง การรวบรวมความรู้ โดยการเก็บข้อมูลจากการอ่านตีความคัมภีร์ 
และการสัมภาษณ์ อันเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงของผู้สื่อสารระหว่างกัน ระหว่างผู้วิจัย
กับคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผลที่ได้รับจากขั้นตอนนี้คือ "ความรู้ ปฏิสัมภิทามรรคมิติ
ไตรสิกขา” 2. การสกัดความรู้ออกจากตัวคน เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ซ่อนเร้นไปเป็นความรู้ที่
ชัดแจ้ง โดยการน าข้อมูลจาก ขั้นตอนที่ 1 มาจัดท าให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือท าให้การถ่ายทอด
และสามารถเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น 3. การผนวกความรู้ เป็นการน าความรู้ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 
มาเก็บรักษาและเผยแผ่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ 4. การผนึกความรู้ เป็นการศึกษาของผู้สนใจ
ความรู้ปฏิสัมภิทามรรค โดยศึกษาจากสื่อสังคมออนไลน์ แล้วเกิดความรู้ ประสบการณ์ติดอยู่ในตัวผู้
ศึกษา จากนั้นก็จะน าความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป  
  4.2 ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา เป็นการศึกษาคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค และหลักไตรสิกขา 
โดยพบว่า ปฏิสัมภิทามรรคเป็นผลงานของพระสารีบุตรอยู่ในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย 
แบ่งเป็น 30 เรื่อง แต่ละเรื่องมุ่งแสดงทางแห่งปฏิสัมภิทาญาณ 4 คือ 1.  อัตถปฏิสัมภิทา หมายถึง 
ปัญญาแตกฉานในความหมายและผลที่ปรากฏของธรรมต่าง  ๆ   2. ธรรมปฏิสัมภิทา หมายถึง ปัญญา
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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แตกฉานในชื่อหรือตั้งหัวข้อธรรม และเหตุการเกิดของธรรมต่าง ๆ  3.นิรุตติปฏิสัมภิทา หมายถึง 
ปัญญาแตกฉานในภาษา สามารถใช้ค าพูดชี ้แจงให้ผู ้อื ่น เข้าใจได้ 4.ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
หมายถึง ปัญญาแตกฉานในความรู้ทั้ง 3 ได้แก่ อัตถปฏิสัมภิทา ธรรมปฏิสัมภิทา นิรุตติปฏิสัมภิทา 
เมื่อน าความรู้ในคัมภีร์มาสังเคราะห์เข้ากับหลักไตรสิกขาจึงท าให้ได้ความรู้ “ปฏิสัมภิทามรรคมิติ
ไตรสิกขา”  ขึ้นโดยมีเนื้อหา  6 ประการ ดังนี้  1. ปฏิสัมภิทามรรค : ศีล (อธิศีลสิกขา)  2. ปฏิสัมภิทา
มรรค : สมาธิ (อธิจิตตสิกขา 3. ปฏิสัมภิทามรรค : ปัญญา (อธิปัญญาสิกขา)  4. การปฏิบัติไตรสิกขาให้
บริบูรณ์ หมายถึง การปฏิบัติเพ่ือท าให้ไตรสิกขาบริบูรณ์หรือเกิดมรรคสมังคี 5.ผลการปฏิบัติใน
ไตรสิกขาที่บริบูรณ์ หมายถึง การปฏิบัติไตรสิกขาจนได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน 6. การน าหลัก
ปฏิสัมภิทาญาณไปใช้กับปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 
   4.3 บูรณาการการจัดการความรู้ในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา  การบูรณาการการ
จัดการความรู้ในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาเกิดจากการศึกษาแนวคิดการจัดการความรู้ SACI 
Model และปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา แล้วบูรณการเข้าด้วยกันมี 4 ขั้นตอน คือ 
   ขั้นตอนที่ 1 การแลกเปลี่ยนความรู้ในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา เป็นการอ่าน
ตีความคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค และการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงของผู้วิจัย
กับคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผลที่ได้รับจากขั้นตอนนี้คือ “ความรู้ปฏิสัมภิทามรรคมิติ
ไตรสิกขา” มีรายละเอียด 6 ประการดังนี้  
  1) ปฏิสัมภิทามรรค : ศีล มีดังนี้  

ความหมายของศีลมีความหมายหลายนัย ได้แก่ 1. เจตนาเป็นศีล 2.เจตสิกเป็นศีล 3.
ความส ารวมเป็นศีล 4.ความไม่ล่วงเป็นศีล ชื่อว่าศีลเพราะอรรถว่าส ารวม ในความหมายของ อธิศีล 
หมายถึง สังวร ปาริสุทธิ ความบริสุทธิ์ด้วยความส ารวมเป็นอธิศีล ส่วนความหมายของความส ารวม
ในศลี วิสุทธินั้น เป็นอธิศีลสิกขา ศีลนัยของมรรค 8 ได้แก่ สัมมาวาจา สัมมาอาชีวะ สัมมากัมมันตะ เหตุ
ที่ท าให้เกิดศีลคือ กุศลศีลที่มีกุศลจิตเป็นสมุฏฐาน ส่วนอรรถกถา สัทธรรมปกาสินี (ขุ.ป.อ. (ไทย) 
1/2/22-23). แสดงเหตุใกล้ของศีล คือ หิริและโอตตัปปะ ประเภทของศีล แสดงไว้ 3 นัย ได้แก่ ศีล 
2 ประการ ศีล 3 ประการ และศีล 5 ประการ ส่วนการปฏิบัติศีล เริ่มจากการละอกุศลกรรมบถ 10 
จากนั้นละธรรมคู่ตรงข้าม 37 ประการ จนถึงการละกิเลสทั้งปวงด้วยอรหันตมรรค ส่วนผลการ
ปฏิบัติของศีล จ าแนกได้โดยได้ผลในปัจจุบัน คือ ความไม่เดือดร้อนของจิต เป็นต้นจนบรรลุพระ
นิพพาน หากยังไม่บรรลุพระนิพพานผลของของศีลก็น าไปเกิดในสุคติภูมิ 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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2) ปฏิสัมภิทามรรค : สมาธิ มีดังนี ้
   ค าว่า สมาธิ มีความหมายถึง 25 นัย เช่น อรรถว่ามีอารมณ์เป็นอันเดียว อรรถว่าไม
ฟุ้งซ่าน เป็นต้น ค าว่า อธิจิต หมายถึง  จิตตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์ด้วยความส ารวม ย่อมไม่ถึงความ
ฟุ้งซ่าน อวิกเขปปาริสุทธิ ความบริสุทธิ์ คือความที่จิตไม่ฟุ้งซ่าน เป็น   อธิจิต ส่วนค าว่า อธิจิตตสิก
ขา หมายถึง ความไม่ฟุ้งซ่านในจิตวิสุทธิ ส่วนนัยของมรรค 8 นั้นได้แก่ สัมมาวายามะ สัมมาสติ 
สัมมาสมาธิ สมาธินั้นมีเหตุเกิดได้จาก 1.การค านึงถึงเพ่ือประโยชน์ 2.การมีฉันทะ 3.การมนสิการแก่
ความไม่ฟุ้งซ่าน และ 4.ความปรากฏเป็นธรรมชาติเดียวด้วยความสามารถสมาธินทรีย์ ทั้ง 4 
ประการนี้เป็นเหตุให้เกิดสมาธิตามนัยที่ปรากฏอินทริยกถา ส่วนอรรถกถา สัทธรรมปกาสินี แสดงว่า 
เหตุใกล้ของสมาธิ คือ สุข (ขุ.ป.อ. (ไทย) 1/3/24). ประเภทของสมาธิ จ าแนกได้ 10 หมวด รวมมี 55 
ประการ การปฏิบัติสมาธิ มีวิธีการปฏิบัติ 2 ประการ คือ อานาปานสติ มี 16 ขั้นตอน และการ
เจริญเมตตาเจโตวิมุตติมีวิธีการปฏิบัติสรุปได้ 4 ตอน 1. การแผ่เมตตาโดยไม่เจาะจง 2. การแผ่ไป
โดยเจาะจง  3. การแผ่ไปสู่ทิศท้ังหลาย 4. การแผ่เมตตา  เจโตวิมุตติด้วยธรรม 4 หมวด เมื่อปฏิบัติ
สมาธิได้แล้วย่อมได้ผล ดังนี้ การเจริญอานาปานสติ ย่อมท าให้กายและจิตของผู้นั้นไม่หวั่นไหว ไม่
ดิ้นรน ละอุปกิเลสได้ วิตกย่อมสงบไป และเป็นบาทฐานให้เกิดปัญญาต่อไป ส่วนผลการปฏิบัติ
เมตตามีอานิสงส์ 11 ประการ เช่น  ผู้เจริญเมตตาย่อมหลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข ย่อมเข้าถึงพรหมโลก 
เป็นต้น 

 3) ปฏิสัมภิทามรรค : ปัญญา มีดังนี ้
ค าว่า ปัญญา อรรถว่าทราบชัด ส่วนค าว่าอธิปัญญา หมายถึง การเห็นสังวรปาริสุทธิโดย

ชอบ ย่อมเห็นอวิกเขปปาริสุทธิโดยชอบ ทัสนปาริสุทธิความบริสุทธิ์แห่งทัสนะ เป็นอธิปัญญา และ  
ค าว่า อธิปัญญาสิกขา หมายถึง ความเห็นในทิฏฐิวิสุทธิ ส่วนนัยของมรรค 8 ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ สัมมา
สังกัปปะ เหตุที่ท าให้เกิดปัญญานั้น อรรถกถา สัทธรรมปกาสินี แสดงว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิด  
(ขุ.ป.อ. (ไทย) 1/1/20). ประเภทของปัญญา มี 73 ประการ แบ่งเป็นปัญญาแก่บุคคลทั่วไปมี 67 
ประการ และปัญญาเฉพาะพระพุทธเจ้า มี 6 ประการ  การพัฒนาปัญญา พระสารีบุตรน าพระพุทธ
พจน์มาแสดงว่าเหตุ 4 ประการนี้  ได้แก่  สัปปุริสสังเสวะ สัทธรรมสวนะ โยนิโสมนสิการ 
ธรรมานุธรรมปฏิปัตติ เมื่อสร้างขึ้นได้ย่อมมีปัญญาในลักษณะต่าง ๆ 

4) การปฏิบัติไตรสิกขาให้บริบูรณ์ มี 2 วิธี คือ  (1) การเจริญวิปัสสนามีสมถะเป็น
เบื้องต้น มีแสดงใน 1. อานาปานกถา 2. อินทริยกถา  3. พลกถา (2) การเจริญสมถะมีวิปัสสนาเป็น
เบื้องต้น มแีสดงใน 1.สติปัฏฐานกถา 2.วิปัสสนากถา  3.วิโมกขกถา  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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เมื่อเลือกปฏิบัติวิธีใดวิธีหนึ่งจนส าเร็จแล้ว ย่อมท าให้แจ้งในสัจจะ 4 ซึ่งคัมภีร์ปฏิสัมภิทา
มรรค แสดงไว้ในกถาต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดลึกซึ้งเป็นล าดับ เริ่มตั้งแต่วิเวกกถาแสดงมรรค 8 
โพชฌงค์ 7 พละ 5 อินทรีย์ 5 ที่ประกอบด้วยวิเวก 5  มรรคกถา แสดงความหมายของมรรค 8 
โพชฌงค์ 7 พละ 5 อินทรีย์ 5  ศีลวิสุทธิ จิตตวิสุทธิ ทิฏฐิวิสุทธิ ว่าเป็นมรรค และเมื่อมรรคสมังคีกัน
แล้ว ก็กระท าให้แจ้งในสัจจะ ซึ่งสัจจกถา แสดงความหมายของอริยสัจ และการแทงตลอดด้วย
ญาณเดียวพร้อมด้วยอาการ 4 ประการ 9 ประการ 12 ประการ 16 ประการ ส่วนวิราคกถา แสดง
สภาวะขณะแห่งมรรค 4 และผล 4 ในอภิสมยกถา แสดงความหมายของการตรัสรู้ด้วยอะไร และ
อย่างไร จนสุดท้ายในสุญญกถา แสดงถึงความสูญของกิเลสต่าง ๆ และความสูญประเภทอนุปาทิ
เสสนิพพานเป็นการสูญจากกิเลสและขันธ์ 5 ในที่สุด 

5) ผลการปฏิบัติไตรสิกขาที่บริบูรณ์  เป็นการเข้าถึงโลกุตตระ เป็นการข้ามพ้นโลก 
ได้แก่ พระอริยบุคคลในพุทธศาสนา ในที่นี้ได้จ าแนกเนื้อหา 2 ส่วน คือ  (1) ผลการบรรลุเป็นพระ
อริยบุคคล ในทิฏฐิกถาและวิปลาสกถา มีเนื้อหาสรุปว่า พระโสดาบัน ละทิฏฐิได้ทุกประเภท แต่ยัง
ละ วิปาลาสได้ไม่หมด ส่วนพระอนาคามีละวิปลาสเพ่ิมได้ 2 อย่าง คือ 1. สัญญาวิปลาส 
ความส าคัญผิดว่ารูปเป็นของงาม 2.จิตตวิปลาส ความคิดผิดว่ารูปเป็นของงาม ส่วนพระอรหันต์ละ
วิปลาสได้หมด (2) ผลการได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ในกถาต่าง ๆ แสดงว่า 
พระพุทธเจ้ามีความสามารถเฉพาะ คือ แสดงธรรมจักร มีพระญาณเฉพาะ 6 ประการ มีตถาคตพละ 
10 และแสดงปาฏิหารย์ 3 

6) การน าหลักปฏิสัมภิทาญาณไปใช้กับปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา   
  เมื่อได้ศึกษาปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาในหัวข้อที่ 1 – 5 มาแล้วแต่จะท าอย่างไรที่จะมี

ความรู้ในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาได้อย่างแตกฉาน ด้วยเหตุนี้ผู้ วิจัยจึงได้น าหลักปฏิสัมภิทา 4 
มาอธิบายความให้เห็นว่าจะน าไปใช้ได้อย่างไร แม้ว่าปฏิสัมภิทา4 จะเป็นญาณของพระอริยบุคคล 
แต่ก็อาจน าหลักเกณฑ์มาใช้พัฒนาตนเองได้เบื้องต้นนี้  ขอท าความเข้าใจหลักปฏิสัมภิทา 4 ก่อน 
แล้วจึงแสดงวิธีน าไปใช้ มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ญาณกถา ปฏิสัมภิทาญาณนิทเทส  แสดงว่า “ปัญญาในอรรถต่าง ๆ ชื่อว่าอัตถ
ปฏิสัมภิทาญาณ (รู้ความหมาย,รู้ผล) ปัญญาในธรรมต่าง ๆ ชื่อว่าธัมมปฏิสัมภิทาญาณ (รู้ชื่อ,รู้เหตุ) 
ปัญญาใน  นิรุตต่าง ๆ ชื่อว่านิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ (รู้ในภาษาคือปัญญาทั้ง 2 ข้างต้น) ปัญญาใน
ปฏิภาณต่าง ๆ ชื่อว่าปฏิสัมภิทาญาณ (รู้ในปัญญาทั้ง 3 ข้างต้น)  (ขุ.ป. (ไทย) 31/76/127). 

เมื่อรู้ในหลักปฏิสัมภิทา 4 แล้วก็น าหลักปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา มาปรับใช้ ผู้เขียน
สรุปไดด้ังนี้ 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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(1) การปฏิบัติในศีล เมื่อรู้ว่า ศีล เป็นธรรมอย่างหนึ่ง มีอรรถว่า ส ารวม มีเหตุเกิดขึ้นได้
เพราะมีหิริและโอตัปปะ ผลของการมีศีล ท าให้เป็นผู้มีกาย วาจา ใจ สะอาด การรู้แบบนี้ท าให้ผู้
ปฏิบัติสามารถตรวจสอบกับตนเองได้ว่า ในขณะนี้มีศีล มีการสังวรดีอยู่หรือไม่ ถ้าไม่มีจะสร้างได้
อย่างไร หรือถ้ามีแล้วศีลนั้น ตอนนี้มีลักษณะที่ขาด ทะลุ ด่าง พร้อย หรือไม่ก็สามารถปรับปรุง
พัฒนาให้ดีขึ้น 

(2) การปฏิบัติในสมาธิ เมื่อรู้ว่า สมาธิ เป็นธรรมอย่างหนึ่ง มีอรรถว่าไม่ฟุ้งซ่าน เหตุให้
เกิดสมาธิ คือ สุข ผลของการมีสมาธิ คือ จิตมีความไม่หวั่นไหว ท าให้เกิดปัญญา การรู้แบบนี้ท าให้
ท าให้ผู้ปฏิบัติสามารถตรวจสอบกับตนเองได้ว่า ในขณะนี้มีจิตเป็นสมาธิอยู่หรือไม่ ถ้าไม่มีจะพัฒนา
ได้อย่างไร เพราะบางครั้งการท าสมาธิ คนทั่วไปนั้นคิดว่าเป็นการนั่งขัดสมาธิอยู่นิ่ง  ๆ ตลอดการนั่ง
แต่ถ้านั่งแล้วจิตเกิดความฟุ้งซ่านตลอด สมาธิก็ไม่เกิดขึ้นได้ ดังนั้นผู้ปฏิบัติมีความรู้ที่ดีแล้ว ก็ย่อมรู้
ว่าสมาธิ คือ ความไม่ฟุ้งซ่านในจิตก็สามารถตรวจสอบจิตของตนเองได้ว่ามีสมาธิหรือไม่  แม้ตอน
เจริญสมถกรรมฐานสามารถน าไปใช้ได้อีกกล่าวคือ เมื่อเจริญกสิณ ก็รู้ศัพท์ รู้ความหมาย วิธีการ
เจริญกสิณ รู้ผลที่ได้จากการเจริญกสิณ รู้พยัญชนะของกสิณแต่ละประเภท  เช่น บริกรรมว่า นีล  
แปลว่า สีเขียว ก็รู้ได้ถูกต้อง การรู้อย่างรอบด้านในสมาธินี้ ก็อาศัยหลักปฏิสัมภิทา 4 นี้ 

(3) การปฏิบัติในปัญญา เมื่อรู้ว่าปัญญา เป็นธรรมอย่างหนึ่ง มีอรรถว่าทราบชัด เหตุที่
ท าให้เกิดปัญญา คือ สมาธิ ผลของการมีปัญญา คือ มีความหายหลง การรู้แบบนี้จึงเข้าใจได้ว่า
ปัญญาของพุทธศาสนาคืออะไร ส่วนการพัฒนาปัญญาผู้เขียนขอยกตัวอย่างการเจริญสติปัฏฐาน 4 
ใน  สติปัฏฐานกถา ปฏิสัมภิทามรรค  (ขุ.ป. (ไทย) 31/34/592).โดยน าหลักปฏิสัมภิทา 4 มาปรับใช้
มีขั้นตอนดังนี้ 
    3.1 ศึกษาหัวข้อหรือศัพท์ เช่น“เป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างไร” คือ  (รู้
ธรรมปฏิสัมภิทา) 
    3.2 ศึกษาความหมายของหัวข้อ  หรือศัพท์ เช่น “เป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกาย
อยู่อย่างไร”(รู้อรรถปฏิสัมภิทาญาณ) หมายถึง พิจารณาเห็นกองธาตุดิน ย่อมพิจารณาเห็นกองธาตุ
ดินโดยความเป็นของไม่เที่ยง ไม่พิจารณาเห็นโดยความเป็นของเที่ยงพิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์ 
ไม่พิจารณาเห็นโดยความเป็นสุข  พิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตา  ไม่พิจารณาเห็นโดยความเป็น
อัตตา  ย่อมเบื่อหน่าย  ไม่ยินดี  ย่อมคลายก าหนัด ไม่ก าหนัด  ย่อมดับ  ไม่ให้เกิด  ย่อมสละคืน  ไม่ถือ
มั่น  เม่ือพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยง  ย่อมละนิจจสัญญาได้  เมื่อพิจารณาเห็นโดยความ
เป็นทุกข์ย่อมละสุขสัญญาได้  เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตา  ย่อมละอัตตสัญญาได้  เมื่อเบื่อ
หน่าย ย่อมละความยินดีได้ เมื่อคลายก าหนัด  ย่อมละความก าหนัดได้  เมื่อดับ  ย่อมละสมุทัยได้  เมื่อ
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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สละคืนย่อมละความยึดถือได้ ภิกษุพิจารณาเห็นกายโดยอาการ   7  นี้  กายปรากฏ  ไม่ใช่สติ  สติ
ปรากฏด้วย  เป็นตัวสติด้วยภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายนั้นด้วยสติและญาณนั้น  เพราะเหตุนั้น  ท่าน
จึงเรียกการพิจารณาเห็นกายในกายว่า  สติปัฏฐานภาวนา (ส่วนกองอาโปธาตุ  กองเตโชธาตุ  กองวาโยธาตุ 
กองผม  กองขน  กองผิว กองหนัง  กองเนื้อ  กองเอ็น กองกระดูก  กองเยื่อในกระดูก 11 ประการนี้รวมอยู่ในกาย
น ามาพิจารณาได้)   
     3.3 น าความรู้จากข้อ 3.1 และ 3.2 มาใช้สวดสาธยายเพ่ือให้ตนเองเกิดความ
คล่องแคล่วเมื่อเวลาน าไปปฏิบัติ หรือมีผู้สอบถามก็สามารถตอบได้ถูกต้องไม่สับสน เพราะเข้าใจ
พยัญชนะและอรรถ (รู้นิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ) เช่น  เมื่อพิจารณากายในกาย ก็ว่ารู้ว่าพิจารณากาย
อยู่ ไม่ใช่พิจารณาเวทนา จิต ธรรม เพราะเนื่องจากได้รู้ชื่อและความหมายในสติปัฏฐานทั้ง 4 ดีแล้ว 
จะไม่พิจารณาผิดสภาวะ ต่อไปก็น าไปใช้ปฏิบัติให้เกิดมรรค ผล 
    3.4 น าความรู้จากข้อ 3.1 3.2 และ 3.3 มาใช้พัฒนาจิตให้มีปัญญาขั้นสูงๆ  (รู้
ปฏิภาณปฏิสัมภิญาณ) เช่น ก่อนจะภาวนาสติปัฏฐาน 4 ให้ส ารวจตนเองว่ามีความรู้เหล่านี้หรือไม่ 
คือ 1.“รู้ค าว่ากายในกาย” 2.“รู้ความหมายของกายในกาย” 3.“รู้อรรถและพยัญชนะของค าว่ากาย
ในกาย” เมื่อรู้ว่ามีความรู้ในสามประการข้างต้น ย่อมใช้สติตามพิจารณากายในกายได้ถูกต้อง 
ก าหนดอาการของกายในกายได้ทั้ง 7 ประการ ก าหนดผล 7 ประการที่ได้  
  4.4 องค์ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยด้วยการวิเคราะห์เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวคิดการจัดการ
ความรู้ แนวคิดเกี่ยวปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา จากนั้นได้น ามาบูรณาการเนื้อหาแล้วสอบถาม
ความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา และการจัดการความรู้ รวมจ านวน 9 ท่าน แล้ว
ผู้วิจัยจึงสังเคราะห์ความรู้ที่ได้ออกมาเป็นรูปแบบบูรณาการการจัดการความรู้ในปฏิสัมภิทามรรคมิติ
ไตรสิกขาโดยเรียกว่า CAPA Model มีความหมายดังนี้ 
  C = Cultivation of Paṭisambhidāmagga Threefold Training Dimension หมายถึง การ
สร้างความรู้ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาขึ้น เป็นขั้นตอนแรกของการจัดการความรู้ เมื่อสร้างความรู้
ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาขึ้นแล้ว จึงส่งต่อมายังข้ันตอนที่ 2  

 A = Arrangement of Paṭisambhidāmagga Threefold Training Dimension หมายถึง 
การจัดความรู้ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาให้อยู่ในรูปแบบหนังสือและe-Document ประเภทไฟล์ 
PDF เป็นขั้นตอนท่ี 2 ที่ท าให้ความรู้ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาปรากฏเป็นรูปธรรมขึ้นแล้ว จึงส่ง
ต่อมายังข้ันตอนที่ 3 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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 P = Presentation of Paṭisambhidāmagga Threefold Training Dimension หมายถึง  
การน าเสนอความรู้ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก เป็นขั้นตอนที่ 3 
ที่เก็บรักษาความรู้และน าความรู้ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาออกเผยแผ่สู่สาธารณะ แล้วจึงส่ง
ต่อมายังข้ันตอนที่ 4 

 A = Application of Paṭisambhidāmagga Threefold Training Dimension หมายถึง 
การใช้ความรู้ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา เป็นขั้นตอนที่ 4 ที่ท าให้ความรู้ปฏิสัมภิทามรรคมิติ
ไตรสิกขาได้เกิดข้ึนกับตัวผู้ศึกษาและน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์เกิดการเรียนรู้ต่อเนื่องวนไป  

Cultivation Arrangement

PresentationApplication

Paṭisambhidāmagga
Threefold Training 

Dimension 

 
 

รูปแบบบูรณาการ “การจัดการความรู้ในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา” 
 
5.บทสรุป  
  การจัดการความรู้ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา เป็นการวิจัยที่เน้นเรื่องการพัฒนาความรู้
เพ่ือพัฒนาชีวิตมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนา โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน คือ 1.ศึกษาแนวคิดการ
จัดการความรู้โดยใช้แนวคิด SACI Model ที่ประกอบด้วยการสร้าง การจัดการ การเผยแผ่ และการ
ใช้ความรู้ 2. ศึกษาปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา จากนั้นน าความรู้ที่ได้มาบูรณาการกัน จนได้เป็น
องค์ความรู้ใหม่ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้ในพุทธศาสนาได้ ทั้งในด้านคัมภีร์
ทางพระพุทธศาสนาที่มีอยู่เป็นจ านวนมากที่ยังเป็นอักษรโบราณ ให้สามารถน าความรู้อันมีคุณค่า
เหล่านั้นมาจัดการความรู้ให้ปรากฏสู่สาธารณะชน หรือแม้แต่ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถสูงในทางพระพุทธศาสนาก็สามารถน ามาสร้างความรู้ขึ้น แล้วจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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น าไปเผยแผ่ สู่สังคมให้กว้างขวาง ก็จะท าให้ความรู้ของพระพุทธศาสนายั่งยืนสืบต่อไปยังอนุชนรุ่น
หลังได้  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน  
ของวัดในจังหวัดสิงหบ์ุรี 

A MODEL OF VIRTUAL MORALITY PROMOTION FOR  THE YOUTH  
OF BUDDHIST TEMPLES IN SINGBURI PROVINCE 

 
พระครูโสภิตสัทธาธรรม   พระอุดมสิทธินายยก  สุรพล สุยะพรหม 

Phrakhrusopitsatthadham, Phraudomsittinayok, Surapon Suyaprom  
 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) ศึกษาสภาพทั่วไปในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ส าหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัดสิงห์บุรี  2) ศึกษาแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
เยาวชน ของวัด ในจังหวัดสิงห์บุรีและ 3) น าเสนอรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
เยาวชน ของวัด ในจังหวัดสิงห์บุรี 

การวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี  ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน 24 รูปหรือคน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยวิธีการบันทึกเสียง วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาและการสนทนากลุ่มเฉพาะ กับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ 9 รูปหรือคน เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย คือ แบบค าถามสนทนากลุ่มเฉพาะ  
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนา  และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงส ารวจ 
กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 183 รูป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน 
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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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ผลการวิจัยพบว่า 
1. สภาพทั่วไปในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัด

สิงห์บุรี พบว่า จุดแข็ง มี 2 ข้อ คือ 1.1 สถานศึกษามีเพียงพอ 1.2 เด็กได้รับการศึกษาที่เหมาะสม 
จุดอ่อน มี 3 ข้อ คือ 2.1 เยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 2.2 พบเด็กกลุ่มเสี่ยง อาทิเช่น ติดเกมส์ 
ติดยาเสพติด และตั้งครรภ์ก่อนวันอันควร โอกาส มี 1 ข้อคือ 3.1 พ่อแม่มีเวลาอบรมลูก และ
อุปสรรค มี  1 ข้อ คือ 4.1 การใช้สื่อออนไลน์ในทางไม่สร้างสรรค์ 

2. แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ในจังหวัดสิงห์บุรี 
ประกอบด้วยวิธีการ 5 ส่วน คือ 1) ด้านหลักสูตร ต้องพัฒนาหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมที่วัด
ด าเนินการอยู่ให้ดีขึ้น คือ ค่ายคุณธรรมจริยธรรม เช่น ค่ายวัยใส ค่ายวัยรุ่น ค่ายพักค้างแรม เป็นต้น 
2) ด้านผู้เข้าอบรม กลุ่มเปูาหมาย คือ เยาวชนแต่ละรุ่นควรมีจ านวนไม่มากและ ไม่น้อยเกินไป  3) 
ด้านวิทยากร วิทยากรต้องผ่านการอบรมการจัดกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรม มีประสบการณ์ที่มี
ความเชี่ยวชาญในกิจกรรมด้านต่าง ๆ 4) ด้านการจัดการ ต้องพัฒนาสถานที่ เช่น หอพัก ห้องน้ า 
บริเวณรอบนอก ความสะอาด และความปลอดภัย เป็นต้น  ) ด้านงบประมาณ จัดท างบประมาณ
ค่าย ที่แสดง ให้เห็นถึงท่ีมาของเงิน เพ่ือด าเนินงานค่ายและจัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จัดท า
ระบบบัญชีและการเงินในค่ายพร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องด้าน
การเงิน เพ่ือวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เพียงพอ 

3. รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ในจังหวัดสิงห์บุรี 
ได้แก่ 1. ด้านความขยันการปลูกฝังนิสัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานมีความเพียร ความ
พยายาม ขยัน หมั่นประกอบ หมั่นกระท าสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อด ทน  2. ด้านความ
ประหยัดน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิตการกระท าทั้งหลายต้องเกิดจาก
จิตส านึกหรือความตระหนักในคุณและโทษท่ีมีต่อตนเองและส่วนรวมจนเกิดส านึกรับผิดชอบ ซึ่งเป็น
รากฐานของจิตใจเป็นปัจจัยภายในที่ต้องการอาศัยการ  บ่มเพาะอย่างต่อเนื่อง 3. ด้านความซื่อสัตย์
การปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่จะควบคุมความประพฤติของตนเอง ขณะ
อยู่กับผู้อ่ืน 4. ด้านความมีวินัยความมีวินัยในการแสดงความเคารพความมีวินัยในการรักษาความ
สะอาดความมีวินัยในการรักษาความเป็นระเบียบ 5. ด้านความสุภาพปลูกฝังให้เด็กมีความตั้งใจจริง
ในการปรับปรุงพัฒนาการพูดของตัวเอง 6. ด้านความสะอาดการดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้
สะอาด รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและ
หลังการขับถ่าย กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด 
งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด 7. ด้านความสามัคคี  มอบหมายงานให้เด็กได้ท างานเป็นกลุ่ม เริ่มจากการ
ท างานเป็นคู่ 8. ด้านความมีน้ าใจ การช่วยเหลือเกื้อกูล ให้ความรักแก่ผู้อ่ืน และให้ความร่วมมือ 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถด้วยความจริงใจที่มี ก็ย่อมเป็นที่รัก ที่ต้องการ เป็นคนมีคุณค่าต่อ
สังคม และเป็นที่ชื่นชมของผู้อื่นเสมอ 
ค าส าคัญ : รูปแบบ, การส่งเสริม, คุณธรรมจริยธรรม, เยาวชน 
 

 ABSTRACT 
 The Objectives of this research were: 1. To study the general context of 
virtual morality promotion for the youth of Buddhist temples in Singburi Province, 
2. To study the way to a model of virtual morality promotion  for the youth of 
Buddhist temples in Singburi Province and 3. To propose a model to virtual 
morality promotion  for the youth of Buddhist temples in Singburi Province.   
 Methodology was the mixed methods Research: The qualitative research 
collected data from 24 key informants with structured-in-depth-interview scripts, 
and from 9 participants in focus group discussion. Data from both methods were 
analyzed by descriptive interpretation. The quantitative research collected data 
from samples with questionnaires the researcher collected data by himself and 
analyzed data with sociological analysis program with frequencies, percentiles, 
mean and standard deviation.    
 Findings were as follows: 
  1. General context of virtual morality promotion for the young in 
Sinburi Province were: Strength; 1.1 Educational institutes were enough available, 
1.2 The youths had enough opportunities for education. Weakness; 2.1 Children had 
inappropriate behaviors, 2.2 There were risk groups of children; games addict, 
narcotic addict, 2.3 pregnancy before appropriate time. Opportunity; 3.1 parents 
had time to nurture their children, Threat; 4.1 social media or on line media were 
sending not so creative contents.   
  2. Guidelines for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 
temples in Singburi Province 1) The curriculum must develop a moral and ethical 
curriculum that is better measured in ethical and moral camps, such as youth 
camps, youth camps, camps, etc. 2) Participants The target audience is young 
people. Not too small. 3) Speakers, lecturers must be trained in moral training 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
  

Vol7 No._61.indd   176 24/7/2561   20:53:08

 
 

camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 
a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 
budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 
prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 
camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 
meeting To plan enough budget. 
  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 
temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 
effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 
Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 
and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 
long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 
to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 
pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 
training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 
cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 
brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 
toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 
and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 
sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 
children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 
Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
  



185185

ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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1. บทน า 
สภาพสังคมไทยได้เปลี่ยนไปจากสังคมเอ้ือเฟ้ือ มีคุณธรรม มีเมตตาธรรมตาม

หลักธรรมของศาสนา ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สังคมข่าวสาร พร้อมทั้งอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามาทาให้เกิดความเจริญ
ทางด้านวัตถุโดยเฉพาะเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต จ านวนประชากรที่
เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ภาวะทางเศรษฐกิจ ค่าครองชีพสูงขึ้น และความสับสนทางการเมือง ความ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการด าเนินชีวิตของคนไทยซึ่งแต่เดิมเคยอยู่กันอย่าง
เรียบง่าย ทามาหากินตามสบาย มีความสุขกับธรรมชาติและสภาพแวดล้อมมีน้าใจไมตรีเกื้อกูล
พ่ึงพากัน ปัจจุบันคนไทยต้องแก่งแย่งแข่งขันกันทามาหากิน และแสวงหาโอกาสเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ส่วนตน คนในเมืองใหญ่ อยู่กันอย่างแออัด สภาพชีวิตที่สับสนวุ่นวาย ซึ่งก่อให้เกิดความ
เสื่อมโทรมทางวัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพกายสุขภาพจิต ต่างมีความเห็นแก่ตัว
เอารัดเอาเปรียบ ฉกฉวยโอกาสโดยไม่ค านึงถึงความเดือดร้อนของผู้อ่ืน ขาดความรับผิดชอบ 
ศีลธรรมอันดีงามหมดไป สังคมจึงขาดความสงบสุข เกิดปัญหามากมาย เช่น ปัญหาอาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ ปัญหาแหล่งอบายมุข และปัญหาเยาวชน จึงก่อให้เกิด
ปัญหาสังคมไม่มีวันที่สิ้นสุด 

ปัญหาของเยาวชน คือ สถานศึกษามีไม่เพียงพอ เด็กไม่ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม  
เยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม อาทิเช่น ติดเกมส์  ติดยาเสพติด และตั้งครรภ์ก่อนวันอันควร 
โอกาส พ่อแม่มีเวลาอบรมลูก และการใช้สื่อออนไลน์ในทางไม่สร้างสรรค์ 

ดังนั้นจึงควรศึกษารูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับเยาวชนที่จะ
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนหรือเยาวชนทั่วไป ควรได้รับการปลูกฝังด้วยหลักธรรมท าง
พระพุทธศาสนา ซึ่งเน้นความมีคุณธรรมจริยธรรม ให้เกิดขึ้นอย่างดีมีคุณภาพกับเยาวชนด้วย
การศึกษาครั้งนี้จึงมีความมุ่งหมายที่จะวิจัยรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือการพัฒนา
เยาวชนให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม บูรณาการที่เหมาะสม 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนในจังหวัดสิงห์บุรี 
 2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัด
สิงห์บุรี 
 2.3 เพ่ือน าเสนอรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ใน
จังหวัดสิงห์บุรี 
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3. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธีระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิง

ลึก กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 24 รูปหรือคน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการบันทึกเสียง วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาและการสนทนา
กลุ่มเฉพาะ กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 9 รูปหรือคน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบค าถามสนทนากลุ่ม
เฉพาะ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการบันทึกเสียง วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนา  และการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยการวิจัยเชิงส ารวจ กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 183 รูป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน 
 
4. ผลการวิจัย 
 4.1 สภาพปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนในจังหวัดสิงห์บุรี   
 จุดแข็ง มี 2 ข้อ คือ 1.1 สถานศึกษามีเพียงพอ 1.2 เด็กได้รับการศึกษาที่เหมาะสม 
จุดอ่อน มี 3 ข้อ คือ 2.1 เยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 2.2 พบเด็กกลุ่มเสี่ยง อาทิเช่น ติดเกมส์ 
ติดยาเสพติด และตั้งครรภ์ก่อนวันอันควร โอกาส มี 1 ข้อคือ 3.1 พ่อแม่มีเวลาอบรมลูก และ
อุปสรรค มี  1 ข้อ คือ 4.1 การใช้สื่อออนไลน์ในทางไม่สร้างสรรค์ 

4.2 แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัดสิงห์บุรี 
ประกอบด้วยวิธีการ 5 ส่วน คือ  
  1) ด้านหลักสูตร ต้องพัฒนาหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมที่วัดด าเนินการอยู่ให้ดีขึ้น คือ 
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม เช่น ค่ายวัยใส ค่ายวัยรุ่น ค่ายพักค้างแรม เป็นต้น และต้องพัฒนาหลักสูตร
คุณธรรมจริยธรรมที่วัดด าเนินการอยู่อีกรูปแบบหนึ่ง คือ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  เช่น วัด
อัมพวันของหลวงพ่อจรัญ เป็นต้น ทั้งสองหลักสูตรให้โดดเด่นและเป็นรูปธรรมเพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา 
  2) ด้านผู้เข้าอบรม กลุ่มเปูาหมาย คือ เยาวชนแต่ละรุ่นควรมีจ านวนไม่มากและ ไม่
น้อยเกินไป เนื่องจากมีการลงทุนที่สูงมาก ทั้งเรื่องวิทยากร สถานที่ สื่ออุปกรณ์ อาหาร เสื้อผ้า ฯลฯ 
การดูแลใกล้ชิดกับเยาวชนมากที่สุด การจัดกิจกรรมย่อย ในกรณีแบ่งฐานจะได้ไม่น่าเบื่อ รวมทั้ง
ความสะดวกเรื่องการจัดที่พัก สถานที่ อบรมทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย และเรื่องอาหารที่ เป็นเรื่อง
ส าคัญของการจัด โครงการฯ   
  3) ด้านวิทยากร วิทยากรต้องผ่านการอบรมการจัดกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรม มี
ประสบการณ์ท่ีมีความเชี่ยวชาญในกิจกรรมด้านต่าง ๆ  และต้องพัฒนาบทบาทตนเองใน 4 ด้าน คือ 
1. ด้านพิธีการและกระบวนการจัดค่าย 3. ด้านหลักการเดินจงกรม-นั่งสมาธิ 3. ด้านองค์ความรู้
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ภาพรวม 4. ด้านกิจกรรม ที่จัดในแต่ละกิจกรรม สามารถจัดได้เป็นล าดับ ขั้นตอน  ทั้งนี้อาจมี 
วิทยากรเฉพาะด้าน วิทยากรพิเศษ และ พ่ีเลี้ยงร่วมด้วย  
  4) ด้านการจัดการ ต้องพัฒนาสถานที่ เช่น หอพัก ห้องน้ า บริเวณรอบนอก ความ
สะอาด และความปลอดภัย เป็นต้น จัดท าปูายบอกทางเป็นระยะ และพัฒนาด้านอุปกรณ์ เช่น 
จัดหาเต็นท์ให้เพียงพอ กับสมาชิก ที่มาเข้าค่ายและควรมีจัดระบบเพ่ือการแก้ปัญหา  จัดระบบ
รักษาความปลอดภัย จัดระบบช่วยแก้ปัญหาบุคลากร  ระบบจัดการเพ่ือช่วยแก้ปัญหาการจัด
กิจกรรม เป็นต้น  
  5) ด้านงบประมาณ จัดท างบประมาณค่าย ที่แสดง ให้เห็นถึงที่มาของเงิน เพ่ือ
ด าเนินงานค่ายและจัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จัดท าระบบบัญชีและการเงินในค่ายพร้อมทั้ง
จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องด้านการเงิน เพ่ือวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เพียงพอ 

4.3 รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ในจังหวัดสิงห์บุรี  มี 
8 รูปแบบ ดังนี้ 

รูปแบบที่ 1 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ด้านความขยัน  
รูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมของวัดมีลักษณะของการส่งเสริมให้ เด็กและเยาวชนมีความ
ขยันหมั่นเพียร  กิจกรรมที่น ามาใช้ในการส่งเสริมการอบรม  เป็นการจัดให้เด็กได้มีส่วนร่วม ในการ
ท ากิจกรรมท าความสะอาดวัด  การท าความสะอาดสถานที่ฝึกอบรม  ประกอบการบรรยายหัวข้อ
หลักธรรมที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมให้แก่เยาวชน    

 รูปแบบที่ 2 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ด้านความประหยัด  
การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของแต่พอควรพอประมาณให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่
ฟุุมเฟือย ไม่ฟูุงเฟูอ ผู้ที่มีความประหยัด ด าเนินชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายที่ รู้จักฐานะการเงินของ
ตนคิดก่อนใช้คิดก่อนซื้อ  

 รูปแบบที่ 3 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ด้านความซื่อสัตย์  
ประพฤติตรงไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกล า เอียงหรืออคติผู้ที่มี
ความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อหน้าต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกงทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม  

 รูปแบบที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ด้านความมีวินัย  ยึด
มันในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเองและวินัยต่อสังคมผู้มีวินัย 
ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน/องค์กร/สังคมและประเทศ   
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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 รูปแบบที่ 5 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ด้านความสะอาด  
ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม ความผ่องใส เป็นที่่เจริญตา ท าให้เกิดความ
สบายใจแก่ผู้พบเห็นผู้ที่มีความสะอาด ฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่นมัว จึงมีความแจ่มใสอยูเสมอ   

  
 

5. อภิปรายผล 
รูปแบบที่ 1 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ด้านความขยัน  

รูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมของวัดมีลักษณะของการส่งเสริมให้ เด็กและเยาวชนมีความ
ขยันหมั่นเพียร  กิจกรรมที่น ามาใช้ในการส่งเสริมการอบรม  เป็นการจัดให้เด็กได้มีส่วนร่วม ในการ
ท ากิจกรรมท าความสะอาดวัด  การท าความสะอาดสถานที่ฝึกอบรม  ประกอบการบรรยายหัวข้อ
หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมให้แก่เยาวชน   สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phra 
Maha Kritsada kittiSophano Sae Lee (2014) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร” ผลการวิจัยพบว่า พระธรรมวิทยากรมีบทบาท
ส าคัญในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา โดยมีบทบาทส าคัญ 9 ด้าน คือ 1. ด้านการ
ให้ค าปรึกษา 2. ด้านการสนทนาธรรม 3. ด้านการอบรมเยาวชน 4. ด้านการจัดกิจกรรมทาง 5. 
ด้านการร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการ 6. ด้านการจัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 7. 
ด้านการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน 8. ด้านการจัดค่ายคุณธรรม 9. 
ด้านการประเมินผลกลุ่มเปูาหมายร่วมกับสถานศึกษา  และมีการน าเอาหลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนา คือ หลักไตรสิกขา หลักอริยสัจ 4 หลักอิทธิบาท 4 และหลักภาวนา 4 มาใช้ในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วย 

รูปแบบที่ 2 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ด้านความประหยัด  
การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของแต่พอควรพอประมาณให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่
ฟุุมเฟือย ไม่ฟูุงเฟูอ ผู้ที่มีความประหยัด ด าเนินชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายที่ รู้จักฐานะการเงินของ
ตนคิดก่อนใช้คิดก่อนซื้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ PhraWisithSutthipatthada (2010)  
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธของหมู่บ้านจักสาน : กรณีศึกษากลุ่มจักสาน 
อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี” ผลการศึกษาพบว่าความส าคัญในการน าหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนามาบูรณาการเพื่อให้เกิดผลต่อกลุ่มอาชีพจักรสานและพุทธศาสนิกชนทั่วไป ซึ่งท าให้
เกิดมิติของการเผยแผ่หลักค าสอนต่อบุคคลในสังคมและชุมชน ที่ช่วยส่งเสริมให้เข้าถึงหลักธรรมได้
โดยง่าย โดยเฉพาะการสอนเร่ืองหลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 และ/หรือหลักของความ
พอเพียงเป็นเรื่องที่คนทั่วไปมักตกอยู่ในความประมาทในการด าเนินชีวิต แต่ในโปรแกรมการกระท า
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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สาเหตุ ได้จัดชุดกิจกรรมที่น ามาประยุกต์ใช้ได้ผลเชิงประจักษ์และมีความสมบูรณ์ในกิจกรรมทุกชุด 
ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนเพิ่มขึ้น หลังเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก 

 รูปแบบที่ 3 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ด้านความ
ซื่อสัตย์  ประพฤติตรงไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกล า เอียงหรือ
อคติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อหน้าต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล 
คดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม สอดคล้องกับงานวิจัยของ Anak Kongkhunthod  (2014)  ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาปัญหาจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ 
ตามแนวความคิดของท่านพุทธทาสในจังหวัดสุราษฎร์ธานี” ผลการวิจัยพบว่า  ในการวางแผนงาน / 
โครงการเพื่อพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  มุ่งเน้นการพัฒนาจริยธรรม  ด้านเป็น
ลูกที่ดีของพ่อแม่  ด้านเป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์  ด้านเป็นเพ่ือนที่ดีของเพ่ือน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ  

 รูปแบบที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ด้านความมีวินัย  
ยึดมันในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเองและวินัยต่อสังคมผู้มีวินัย 
ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน/องค์กร/สังคมและประเทศ  สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Veerachan Ananteser (2014) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาจริยธรรม
ส าหรับเยาวชน ของวัดไทย” ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนโดยใช้
หลักธรรมที่เหมาะสมส าหรับเยาวชน ของวัดได้แก่ หลักเบญจศีล อริยสัจ 4 มรรค พรหมวิหาร 4 
เป็นต้น  

รูปแบบที่ 5 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ด้านความสะอาด  
ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม ความผ่องใส เป็นที่่เจริญตา ท าให้เกิดความ
สบายใจแก่ผู้พบเห็นผู้ที่มีความสะอาด ฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่นมัว จึงมีความแจ่มใสอยูเสมอ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Phra Maha Kritsada kittiSophano Sae Lee (2014)ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร” ผลการวิจัยพบว่า 
พระธรรมวิทยากรมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา โดยมีบทบาท
ส าคัญ 9 ด้าน คือ 1. ด้านการให้ค าปรึกษา 2. ด้านการสนทนาธรรม 3. ด้านการอบรมเยาวชน  
4. ด้านการจัดกิจกรรมทาง 5. ด้านการร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการ 6. ด้านการจัดท า
ทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 7. ด้านการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน  
8. ด้านการจัดค่ายคุณธรรม 9. ด้านการประเมินผลกลุ่มเปูาหมายร่วมกับสถานศึกษา และมีการ
น าเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา คือ หลักไตรสิกขา หลักอริยสัจ 4 หลักอิทธิบาท 4 และ
หลักภาวนา 4 มาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วย  
 



190176
Vol.7 No.2 (Special Issue) April - Jun 2018

 
 

camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  1) วางนโยบายในการวางแผน การจัดองค์กรการจัดกิจกรรม การจัดงบประมาณ การ
ประสานงานและการประเมินผลเพ่ือให้มีคุณธรรมที่พึงประสงค์ประกอบด้วยความซื่อสัตย์ การข่มใจ 
ความอดทน การเสียสละ ความรับผิดชอบ ความมีสติสัมปชัญญะ ความขยันหมั่นเพียร ความมีวินัย 
การประหยัด ความกตัญญู ความสามัคคี ความพอเพียงในการดาเนินงานมีปัจจัยเงื่อนไขในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
  2) ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัว สื่อมวลชน องค์กรชุมชน มูลนิธิและเครือข่ายประชา
สังคม และ องค์กรภาครัฐกระบวนการในการปลูกฝังคุณธรรม ได้แก่ การอบรมสั่งสอน การปฏิบัติ
กิจกรรมทางศาสนาการเสริมสร้างประสบการณ์ การสร้างภูมิคุ้มกันและการสร้างเครือข่าย การ
ส่งเสริมคุณธรรมโดยการเป็นแบบอย่างที่ดี การสร้างระบบสื่อสาร การมีสื่อส่งเสริมคุณธรรม และ
การมีส่วนร่วมส่งเสริมคุณธรรม 

6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
   1) ควรมีกิจกรรมในการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างนักเรียนต่างระดับชั้นเรียนกัน
เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติ เชาวน์ปัญญา เชาวน์อารมณ์ ร่วมกันรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี
ในหมู่นักเรียนด้วยกัน เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเป็นไปในทางบวกเช่นเดียวกัน 

  2) ผู้ปกครองควรให้การดูแล เลี้ยงดู ให้ความรักความอบอุ่น การเอาใจใส่ให้ความ
ยุติธรรมและยอมรับนับถือในความสามารถของนักเรียน เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น คอย
แนะนาและช่วยเหลือเมื่อจาเป็น วิธีการอบรมเลี้ยงดูเช่นนี้จะช่วยให้เด็กมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมสูง
และช่วยปูองกันปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยให้ข้อปฏิบัติที่เหมาะสมจะช่วยให้นักเรียนพัฒนา 

6.3 ข้อเสนอเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
   1) ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบนักศึกษาอายุต่างกันมีความ คิดเห็นต่อการ
เสริมสร้างคุณธรรมและ จริยธรรมที่แตกต่างกัน รวมทั้ง ชั้นเรียน ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
เสริมสร้าง คุณธรรมและจริยธรรมต่างกัน และสภาพ ครอบครัวต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ 
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมต่างกัน สภาพแวดล้อมทางสังคมต่างกันมีความ คิดเห็นต่อการ
เสริมสร้างคุณธรรมและ จริยธรรมต่างกัน นอกจากนี้ อาชีพและรายได้ ของผู้ปกครองต่างกันมีความ
คิดเห็นของ นักศึกษาต่อปัจจัยการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมที่แตกต่างกัน และค่าใช้จ่ายต่อ
เดือน ของนักศึกษาที่ต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นต่อปัจจัยการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
ต่างกัน  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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 2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ พฤติกรรมเชิงคุณธรรมและจริยธรรมโดยใช้ เครื่องมือ
วัดประเมินในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น แบบสอบถามสถานการณ์และแบบสัมภาษณ์ เพ่ือศึกษาว่าผล
สอดคล้องกับการวิจัยครั้งนี้ 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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การบริหารจัดการด้านศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร 
THE MANAGEMENT OF THE RELIGIOUS STUDIES IN PALI OF SANGHA 

ADMINISTRATOR IN PHICHIT PROVINCE 
 

พระมหาวิโรจน์  วิโรจโน๑พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร)๒พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท 
Phramaha Wiroj Virochano, Phraudomsitthinayok (Kumphol Kunangkaro), 

Phramaha Sunan Sunando 
๓
 

บทคัดย่อ 
 

บทความวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์1) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการด้านศาสนศึกษาแผนก
บาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการ
บริหารจัดการด้านศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร โดยจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล และ 3) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านศาสน
ศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร 

ด าเนินการวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างงานวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่พระสงฆ์ในจังหวัดพิจิตร จ านวน 361 รูป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับอยู่ที่ 0.974 เป็นทั้งค าถามปลายเปิดและปลายปิด  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
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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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า t-test และ F-testและงานวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์กับ
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 10 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
ผลการวิจัยพบว่า 

1) พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการด้านศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ
การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก( ̅  = 4.07, S.D. = 0.587)  และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านการวัดและการประเมินผล มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ̅  
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.11, S.D. = 
0.603)และด้านหลักสูตรมีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.09, S.D. = 0.620) และน้อยที่สุด ด้านการจัดการเรียน
การสอน มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามล าดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการบริหารจัดการด้านศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล คือ อายุ พรรษา  
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบว่าพระสงฆ์ที่มี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการด้านศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกต่างกันทุกด้านอย่ างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

3) ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการด้านศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบว่า  1) เนื้อหาสาระ และภาษาที่ใช้ในหนังสือเป็นภาษาที่เข้าใจยากโดยเฉพาะ
เนื้อหาสาระในแผนกบาลีเน้นการจ าและการแปลมากกว่าความเข้าใจ ขาดการประยุกต์ใช้ ไม่
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้เรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไม่เป็นระบบ ไม่แน่นอน มีเวลาเรียนน้อย
เกินไป จึงไม่สามารถท าความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง 3) เน้นการท่องจ า และการแปล ไม่ค่อยมีการ
ประยุกต์ใช้และขาดการคิดวิเคราะห์และขาดสื่อที่การเรียนการสอนที่ทันสมัย  ข้อเสนอแนะควรน า
อิทธิบาท 4 คุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จ, คุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหาให้น่าสนใจและง่ายขึ้นเพ่ือให้
ผู้เรียนมีก าลังใจในการเรียนมากขึ้น และควรเน้นการท่องจ าในส่วนที่ต้องใช้เฉพาะหรือที่ส าคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากขึ้นและไม่ท้อต่อการเรียน  2) ควรให้มีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือให้เหมาะกับยุคสมัย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจ าปี  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงให้ครูผู้สอนเข้าใจในการน าหลักสูตรไปใช้ในการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจมากขึ้นคือง่ายไปหายาก 
ค าส าคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ABSTRACT 
Objectives of Research Articles were to: 1. study general management 

context of Religious Studies, Pali division, of Sangha Administrators, in Pichit Province, 
2. compare sanghs’ opinion levels toward the management of Religious Studies, Pali 
section of administrative monks in Pichit Province by personal factors and 3. study 
problems, obstacles and proposal of the management of Religious Studies, Pali 
section, of administrative monks in Pichit Province. 

Methodology was the mixed methods: The quantitative research collected 
data from a sample  of 361 monks in Pichit Province with open and closed ended 
questionnaires with reliability value at 0.974, anazed data was  descriptive statistics: 
frequency, percentile, mean and standard deviation and hypothesis test with t-test 
and F-fest. The qualitative research collected data from 10 key informants by in-
depth-interviewing, analyzed data by descriptive interpretation. 
Findings were as follows: 

1. Sanghas’opinions toward the management of Religious Studies, Pali 
section in Pichit Province by overall were at the high level ( ̅ = 4.07, S.D. = 0.587) and 
opinions toward all aspects of management were also at high level; measurement 
and evaluation were at highest level with the mean at ( ̅ = 4.12, S.D. = 0.367), 
secondly, learning and teaching activities were at ( ̅ = 4.11, S.D. = 0.603), curriculum 
was at ( ̅ =4.09, S.D. = 0.620) and the lowest aspect was the learning and teaching 
activities management was at ( ̅ =3.99, S.D.=0.654 respectively. 

2. Opinion comparison classified by personal data; age, ordained years, 
educational level, Dahhamma degree, Pali degree and regular education level was 
that; monks with different age, ordained years Dhamma and Pali education levels 
and regular education levels had different opinions toward the management of 
Religious Studies, Pali section at the significant level at 0.05 accepting the set 
hypothesis. 

3. Problems and obstacles of the management of Religious Studies, Pali 
Section of administrative monks in Pichit Province were that: 1) the content of 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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curriculum were too old, the language used in the Pali text was difficult to 
understand, the study method emphasized memory and translation rather than 
comprehension, lacked of application, not suitable for learns; maturity, 2) study time 
table was not systematic and consistent, the study session was limited, not enough 
time to absorb the content of subject profoundly, 3) learning emphasized memory 
and translation, there was not new technique application and analysis and lacking 
modern teaching aids. As for the recommendation was as follows: Itthipatha 4 path 
of accomplishment; basis for (Passion) (Diligence) (Mind or Consciousness)  
(Investigation). 1) there should be improvement of the curriculum, adding more 
interesting contents and making it easier so that learners would be eager to learn and 
memory and learning by heart should be emphasized only the necessary parts or the 
part that needed to be used at the specific purpose so that learners would be more 
eager to learn, not to be reluctant to learn. 2) there should be a short and long plan 
for curriculum improvement so that the curriculum would be up to date and yearly 
operation plan and 3) there should be a meeting plan for teacher orientation to 
understand and implement the curriculum wisely so that learners would 
comprehend the content from simplicity to high level content. 
Keywords: Management, Religious Studies, Sangha 
 
1. บทน า 
  การศึกษาของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2535 กฎระเบียบค าสั่ง และข้อบังคับของ
คณะกรรมการมหาเถรสมาคมคณะสงฆ์กระทรวงศึกษาธิการ และกรมศาสนา โดยมีกรรมการมหาเถร
สมาคมองค์กรสูงสุดของคณะสงฆ์สภาการศึกษาของคณะสงฆ์คณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์ 
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของ
มหาเถรสมาคม พ.ศ.2540 แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะอ าเภอ เจ้า
คณะต าบลและเจ้าอาวาสเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารตามล าดับ ในปัจจุบันการศึกษาที่คณะสงฆ์จัด
ให้พระภิกษุสามเณร ได้ศึกษามีอยู่  4 ประเภท คือ 1) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม          
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
 
 
  

Vol7 No._61.indd   185 24/7/2561   20:53:17

2) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนบาลี 3) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 4) การศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่ง (Department of Religion, 1992 : 9) 
 การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีมี สภาพปัญหาและอุปสรรคดังนี้ 1) ด้าน
หลักสูตร เนื้อหาสาระ และภาษาที่ใช้ในหนังสือเป็นภาษาที่เข้าใจยาก โดยเฉพาะเนื้อหารสาระใน
แผนกบาลี การจัดการเรียนการสอนยังไม่เป็นระบบ ใช้วิธีการเรียนการสอนเน้นการท่องจ า และการ
แปลไม่ค่อยมีการประยุกต์ใช้และขาดการวิเคราะห์2) ด้านกระบวนการเรียนการสอน ครูผู้สอนไม่มี
เพียงพอ มักใช้ระบบการศึกษาแบบพี่สอนน้อง ครูขาดความเข้าใจอย่างลึกซ่ึง ขาดประสบการณ์ ไม่
สามารถประยุกต์ใช้กับสภาพจริงได้ 3) ด้านการวัดและการประเมินผล เกณฑ์การวัดและการ
ประเมินผล มักวัดความจ ามากกว่าความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ให้มีเกณฑ์มาตรฐาน และเกณฑ์
แน่นอน ในผลงานวิจัยนี้ยังได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีไว้ดังนี้ 
คือ หน่วยงานรับผิดชอบควรจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนส่งเสริมจัดท าและพัฒนาสื่อให้
น่าสนใจ และใช้อย่างแพร่หลาย และควรมีการทดสอบความยากง่าย ของข้อสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน ให้ครอบคลุมทุกด้าน (นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม และวลัยพร ศิริภิรมย์, 2545, น. 15) 
  ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจศึกษา “การบริหารจัดการด้านศาสนศึกษาแผนกบาลีของ 
พระสังฆาธิการใน จังหวัดพิจิตร” เพราะ ในทศวรรษหน้าคณะสงฆ์จะเกิดวิกฤติการขาดแคลนผู้เข้ามา
บวชเรียนและให้ความส าคัญของการศึกษาแผนกบาลีนี้  ซึ่งเป็นผลร้ายต่อพระพุทธศาสนาเพราะจะ
ขาดศาสนทายาทสืบต่อพระพุทธศาสนา และขาดผู้เรียนและผู้ศึกษาภาษาบาลี ซึ่งเป็นภาษาที่รักษา
ไว้ซึ่งพระพุทธพจน์  เพราะเป็นกุญแจไขตู้พระไตรปิฎกด้วยเหตุผล และความส าคัญดังกล่าว  ผู้วิจัย
จึงเลือกศึกษาในเรื่องนี้เพ่ือน าผลการวิจัยไปปรับปรุงใน 5 ด้าน เพ่ือให้การจัดการศึกษาด้านศาสน
แผนกบาลีให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น โดยมีความเชื่อเบื้องต้นว่า การจัดการศึกษาการเรียนการ
สอนประเภทนี้ เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือสนองความต้องการของพระภิกษุและสามเณร ให้เข้าใจหลัก
พุทธธรรมทางพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาเรื่องนี้ เพ่ือน าผลการวิจัยไปปรับปรุง
พัฒนาในการจัดการเรียนการสอน ด้านศาสนศึกษาแผนกบาล จังหวัดพิจิตร อันจะท าให้นักเรียน
ได้รับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและด ารงอยู่ตลอดไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการด้านศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร 
เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการบริหารจัดการด้านศาสนศึกษาแผนกบาลีของ



198176
Vol.7 No.2 (Special Issue) April - Jun 2018

 
 

camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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พระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1รูปแบบการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed - Method Research) 
โดยใช้ระเบียบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ(Survey 
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีวิจัยเชิงเอกสาร
(Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลหลัก  
(Key Informants) 
 3.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ประชากร (Population) ได้แก่ พระสงฆ์ในพ้ืนที่ปกครองคณะสงฆ์ ในจังหวัดพิจิตร โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มตัวอย่าง/ประชากร ทั้งสิ้น 12 อ าเภอ ซึ่งมีพระสงฆ์ที่จ าพรรษาอยู่จ านวน 3,702 
รูป(ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, 2560) 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 361 ชุด ส่วน
การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 รูป/คน 

 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามกลับคือด้วย

ตนเอง และการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. การรวบรวมเอกสาร ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความงานวิจัย

และเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านศาสนาศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ
การใน จังหวัดพิจิตร เพ่ือสร้างเครื่องมือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
 2. ผู้วิจัยเสนอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการเชิงพุทธ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือแจ้งต่อเจ้าคณะจังหวัดเพ่ือขออนุญาตแจกแบบสอบถาม
กับกลุ่มตัวอย่างภายในจังหวัดและขอสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามรายนามผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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 3. น าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์  สาขาการจัดการเชิงพุทธ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมทั้งแบบสอบถามไปแจกให้กับประชากรที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างและด าเนินการสัมภาษณ์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างกลับคืนด้วยตนเอง  
 3.5 วิเคราะห์ข้อมูล 
 1) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติ ดังนี้ 
 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
และพรรณนา “การบริหารจัดการด้านศาสนาศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร” 
สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
 สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ส าหรับทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบ “การ
บริหารจัดการด้านศาสนาศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดพิจิตร”  โดยจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่ใช้คือ การทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามกลุ่มข้ึนไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท า
การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างเป็นส าคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference : LSD.)  
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended Question) วิเคราะห์โดย
การจัดระบบเนื้อหาตามประเด็นที่ได้ก าหนดไว้ จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย แล้วท าการแปลผลเป็นความเรียง 
 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการ น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มา
ถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ น าข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจ าแนกเป็น
ประเด็นและเรียบเรียงเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์
ของผู้ให้ข้อมูลหลักตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis 
Technique) ประกอบบริบท (Context) สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและรายงาน
ผลการวิจัย 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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4. สรุปผลการวิจัย 

4.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-25 ปี จ านวน 156 รูป คิดเป็นร้อยละ 43.21 ผู้มีพร
พรรษา 1 - 5 ปี จ านวน 159 รูป คิดเป็นร้อยละ 44.0 จบนักธรรมชั้นเอก จ านวน 153 รูป คิดเป็น
ร้อยละ 42.38  ผู้ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม  จ านวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 79.22 ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 152 รูป คิดเป็นร้อยละ 42.11  

4.2 ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการด้านศาสนศึกษาแผนกบาลี
ของพระสังฆาธิการใน จังหวัดพิจิตร 
 พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการด้านศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ
การใน จังหวัดพิจิตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( ̅ = 4.07, S.D. = 0.587) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการวัดและการประเมินผล มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลง  ด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน ด้านหลักสูตร  ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านการจัดการเรียนการสอน   และ ตามล าดับ 

4.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการด้านศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการใน จังหวัดพิจิตร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

1) ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F – test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการด้านศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการใน จังหวัดพิจิตรโดยภาพรวม แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าพระสงฆ์ท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการด้านศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระ
สังฆาธิการใน จังหวัดพิจิตรทั้ง 5 ด้าน แตกต่างกัน  

2) ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F – test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการด้านศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการใน จังหวัดพิจิตรโดยภาพรวม แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าพระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการด้านศาสนศึกษาแผนกบาลีของ
พระสังฆาธิการใน จังหวัดพิจิตรทั้ง 5 ด้าน แตกต่างกัน  

3) ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F – test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมต่างกัน มี
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการด้านศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการใน จังหวัดพิจิตรโดย
ภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้   เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าพระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการด้านศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการใน จังหวัดพิจิตรทั้ง 5 ด้าน แตกต่างกัน  

4) ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F – test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิเปรียญธรรมต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการด้านศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการใน จังหวัดพิจิตรโดย
ภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้   เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าพระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการด้านศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการใน จังหวัดพิจิตรทั้ง 5 ด้าน แตกต่างกัน  

5) ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F – test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการด้านศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการใน จังหวัดพิจิตรโดย
ภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้   เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าพระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการด้านศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการใน จังหวัดพิจิตรทั้ง 5 ด้าน แตกต่างกัน  

 
5. อภิปรายผล 

5.1 ด้านหลักสูตร ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการด้านศาสนศึกษาแผนกบาลีของ
พระสังฆาธิการใน จังหวัดพิจิตร อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.09, S.D. = 0.620)  และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งสอดกับงานวิจัย Phra Maha Sarapong 
Manun (2008 ) ที่ ได้ศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี : กรณีศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี วัดตากฟ้า 
อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรการเตรียมหลักสูตรก่อนใช้ และการ
ประเมินการเรียนการสอนอย่างดี 

 5.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการด้านศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการใน จังหวัดพิจิตร อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( ̅ = 3.99, S.D. = 0.654)  
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งสอดกับงานวิจัยของ  Phra Maha 
Sarapong Manun (2008) ที่ได้ศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัด
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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การศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี : กรณีศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี วัดตาก
ฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ มาจากด้านกระบวนการเรียนการสอน 1) ผู้บริหารโรงเรียน
มอบงานตามถนัดตรวจสอบงานประชุมแนะน าครู จัดหางบประมาณอาคารสถานที่ อุปกรณ์เพียงพอ
และแก้ปัญหารวดเร็ว 2) ครุเตรียมเนื้อหาที่เหมาะสมใช้สื่อในการเรียนการสอนดี มีรายงานผลและให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

 5.3 ด้านสื่อการเรียนการสอนผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการด้านศาสนศึกษาแผนก
บาลีของพระสังฆาธิการใน จังหวัดพิจิตร อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.04, S.D. = 0.625) และ
เ มื่ อ พิ จ า รณา เป็ น ร า ยข้ อ  พบว่ า  อยู่ ใ น ร ะดั บม ากทุ ก ข้ อ  ซึ่ ง ส อดกั บ ง าน วิ จั ย ขอ ง
PhrakhruPalatPhaithun methodo (Maha Boon) (2014) ที่ได้ศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง “การ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์
ภาค 14 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเรียนการสอน จะต้องมีการวางแผนในการ
จัดเตรียม อุปกรณ์ สถานที่ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  

5.4 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการด้านศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.11, S.D. = 0.603) 
และเมื่ อ พิจารณาเป็ นรายข้ อ  พบว่ า  อยู่ ในระดับมากทุ กข้ อ ซึ่ งสอดกับงานวิ จั ยของ 
Phramahaamnat  Pawatthano. (2014) ที่ได้ศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง“การพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรม”ผลการวิจัยพบว่า สภาพการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมในปัจจุบันนี้ 
พระสังฆาธิการได้ด าเนินการพัฒนารูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อการบูรณาการที่เหมาะสมกับ
การศึกษาพระปริยัติธรรมให้มีการสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ตลอดจนถึงกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับส านักเรียนเพ่ือส่งเสริมการสร้างทรัพยากรบุคคลคือพระภิกษุสามเณรผู้เป็นศาสนทายาท
สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในอนาคต 

5.5 ด้านการวัดและประเมินผลผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการด้านศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.12, S.D. = 0.626) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งสอดกับงานวิจัยของ Phra Maha 
Theerasuk Thammasaro (Aphrodite) (2557) ที่ได้ศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง การจัดการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี : กรณีศึกษาส านักเรียน วัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า ทุกด้านควรมีการวัดผลและประเมินผล ส านักเรียนควรประเมินผู้เรียนหลาย ๆด้าน 
เช่น ความรู้ ความประพฤติเป็นสิ่งส าคัญและควรมีเวลาเตรียมตัวเพ่ือวัดผลประจ าเดือนยังน้อยเกินไป 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1) ด้านหลักสูตร ควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนและเนื้อหาให้มี

ความน่าสนใจเพ่ือให้ผู้เรียนมีก าลังใจในการเรียนมากขึ้น และควรให้มีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอน เพ่ือให้เหมาะกับยุคสมัย ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงให้ครูผู้สอนเข้าใจ
ในการน าหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน ควรมีการจัดให้มีครูผู้สอนอย่างพอเพียงและได้
คุณภาพในแต่ละชั้นเรียน และควรสร้างแรงจูงใจด้วยการให้รางวัลแก่ผู้เรียน เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้แก่
ผู้เรียนและควรน าผลการสอบประจ าปี มาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงวางแผนการเรียนการสอนในปีต่อไป 

 3) ด้านสื่อการเรียนการสอน ควรพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้สื่อที่
สร้างสรรค์เข้ากับยุคสมัยใหม่  และควรมีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพ่ือ
ผู้สอนจะได้แนะน าผู้เรียนให้มีความเข้าใจในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นและเพ่ือแสวงหาความรู้ความ
เข้าใจเพ่ิมเติมได้จากห้องสมุดและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ 

 4) ด้านกิจกรรการเรียนการสอน ควรจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ิมเติมข้ึน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และควรมีการมอบหมายงานให้ผู้เรียนท า
และตรวจงานอย่างสม่ าเสมอ เช่น การบ้าน และงานกลุ่ม และควรมีการจัดกิจกรรมจัดกลุ่มท่อง
แบบเรียนบาลีไวยากรณ์และน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียนในแต่ละ
ระดับความเข้าใจที่ไม่เท่ากัน 

 5) ด้านการวัดผลและประเมินผล ควรมีการก าหนดระยะเวลาในการวัดผลและ
ประเมินผลของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงานว่ามี 
ข้อดี ข้อเสีย ในด้านใดบ้างแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข และควรให้มีการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ
และอุปกรณ์การเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

6.2 ข้อเสนอเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรจะศึกษาเรื่องมีการการบริหารจัดการด้านศาสนศึกษา แผนกบาลีของพระ

สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4  
2) ควรจะศึกษาเรื่องการบริหารจัดการด้านศาสนศึกษา แผนกธรรมของพระสังฆาธิการ

ในเขตการปกครองคณะสงฆ์อ่ืน ๆ  
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3) ควรศึกษาการบริหารจัดการวัดที่มีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี โดยรวมคณะสงฆ์ในเขตปกครองอ่ืนๆ เพ่ือศึกษาความเหมือนและความแตกต่างจากการ
วิจัยครั้งนี้อย่างไร 

4) ควรศึกษา ปัญหา อุปสรรค การเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 ในส านักเรียนต่างๆ เพ่ือรวบรวมข้อมูลอย่างถี่ถ้วนในส่วนของปัญหาและ
อุปสรรคเหล่านั้นเพ่ือจะได้แก้ปัญหาที่ถูกจุดต่อไป 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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เทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอแก่งคอย  
จังหวัดสระบุรี 

BUDDHIST METHODS FOR BUDDHISM PROPAGATION OF MONKS 
IN KAENG KHOI DISTRICT, SARABURI PROVINCE 

 
พระอธิการสุรศักดิ์ สุขุมาโล (คงเมือง) พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท 

พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร 
Phra-athikan Surasak Sukhumalo (Khongmuang) Phramaha Sunan Sunando,  

Phrapalad Raphin Buddhisaro 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาเทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อเทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอแก่งคอย  
จังหวัดสระบุรี ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อเทศนา
วิธีเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี การศึกษาวิจัยครั้ง
นี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างงานวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.982 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พระสงฆ์ในอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จ านวน 235 รูป วิเคราะห์
ผลการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าเอฟ (f-test) ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่ ๓ กลุ่มขึ้นไป เมื่อ
พบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญ

                                                           

 


 Master of Arts Program in Buddhist Management, Faculty of Social Sciences, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

 


 Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, Mahachula 
longkornrajavidyalaya 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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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น้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) และการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิง
ลึก กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 7 รูป ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
พรรณนา 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อเทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน

อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 
4 ด้าน พบว่า สัมปหังสนา สมาทปนา สมุตเตชนา และสันทัสสนา อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อ เทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดย
ภาพรวม พบว่า พระสงฆ์ที่มี อายุ พรรษา วุฒิการศึกษานักธรรม แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
เทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน 
จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนพระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษา
เปรียญธรรม และวุฒิทางการศึกษาสามัญ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อเทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 

3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ได้แก่ พระสงฆ์มีประสบการณ์ด้าน
การใช้กลยุทธ์เทคนิคต่างๆในการเทศนายังไม่ดีพอ เนื่องจากพ้ืนฐานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของแต่ละบุคคลนั้นต่างกัน บางรูปมาจากนักวิชาการจะถนัดในหลักธรรม บางรูปมาจากส านัก
วิปัสสนาจะถนัดในพระอภิธรรม ความรู้ความสามารถจึงต่างกัน การแสดงเทศนาจึงมีแนวทาง
ต่างกันไปด้วย การชี้แนะแนวทางให้ผู้ ฟังน าหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติตามยังไม่ประสบ
ความส าเร็จเท่าที่ควร เนื้อหาในการเทศนาขัดกับอุปนิสัยหรือวัยของผู้ฟัง หรือน าเรื่องทางการเมือง
มาสอดแทรก การอ่านคัมภีร์ไม่ชัดเจน ใช้วาจาความไม่เหมาะสมกับเพศและวัย ข้อเสนอแนะ คือ 
ควรฝึกหัดกลยุทธ์และเทคนิคต่างเพ่ือท าให้การแสดงธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หมั่นศึกษา
หลักธรรมค าสั่งสอนให้แตกฉานมีความรู้และสามารถน าไปเทศนาได้ มีวิธีการเทศน์การปฏิบัติที่ดี
เพ่ือเป็นตัวอย่างให้น าไปประพฤติปฏิบัติตาม  
ค าส าคัญ: เทศนาวิธี, การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ABSTRACT 

The objectives of this research were 1) to study the Buddhist methods for 
Buddhism propagation of monks in Kaeng Khoi district, Saraburi province.  
2) to compare the opinions of monks to the Buddhist methods for Buddhism 
propagation of monks in Kaeng Khoi district, Saraburi province classified by personal 
factors and 3) to present the problems, obstacles and suggestions about the 
Buddhist methods for Buddhism propagation of monks in Kaeng Khoi district, 
Saraburi province. This research was the mixed methods research between the 
quantitative research that the tool for data collection was usd the questionnaires 
that created by researcher with reliance as 0.982. The sample was the 235 monks 
in Kaeng Khoi district, Saraburi province. The research findings analysis was used by 
the ready computer program of social sciences. The statistics used the frequency, 
percentage, mean, standard deviation (S.D.) and tested hypothesis from the person 
data of respondents of questionnaires such as gender, age, level of education 
careers, and income, F-test, One Way ANOVA. Least Significant Difference: LSD and 
the qualitative research through in depth interview from 7 key informants 
structured interview and the data analysis was used by interviewing as the tool and 
then analyzed the data through the descriptive analysis technique. 

The findings of the research were as follows: 
1. The monks had the opinions was at moderation level with mean and 

standard deviation scale at ( ̅=3.42, S.D.=0.628), when considered in each aspect 
found that it was at the moderatien level in all aspects as follows : 
Sampahamsanã aspect  or to make fresh and happy heart to get an advantage 
( ̅=3.48, S.D.=0.567), Samãdapanã aspect or to persuade to practice ( ̅=3.42, 
S.D.=0.703), Samuttejanã aspect or to motivate for brave for working hard ( ̅=3.41, 
S.D.=0.688), Sandassanã aspect or clearly teaching ( ̅=3.39), S.D.=0.710)  
respectively. 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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2. The fangs opinions comparison of the monks to Buddhist methods for 
Buddhism propagation of monks in Kaeng Khoi district, Saraburi province classified 
by personal factors in overall found that the monks who had the differences of 
age, ordination year, Dhamma education qualification, had the opinions to the 
Buddhist methods for Buddhism propagation of monks in Kaeng Khoi district, 
Saraburi province differently. It accepted the hypothesis with significantly statistics 
at 0.05. But the monks who had the differences of personal factors like Pali 
education qualification and general education qualification, had the opinions to 
province differently as significantly statistics at 0.05 indifferently. It rejected the 
hypothesis. 

3. Problems, obstacles, and suggestions for the development of the 
method on how to propagate the Buddhist monks in Kaeng Khoi. Saraburi Province. 

3.1 Sandassanã aspect. The main explanation of Pali is un-clear and 
can make confusion to the audiences; The Speaker lacked the technical strategies 
for Public Speaking (preaching). The suggestion was to study the principles of 
reading, translating, and expanding the Pali texts. To be correct. Should practice the 
strategies and techniques to make the fair is effective. 

3.2 Samãdapanã aspect. The Speaker doesn’t has the right way to 
convince the audieances. The suggestion is that there should be a way to preach 
good deeds, to be follow the doctrine and good example to the follower. 

3.3 Samuttejanã aspect. The content of the Buddhist is out of time or 
not and the content is not concise, understandable. The suggestion is that content 
should be streamlined to the present and compact, easy to understand. There 
should be a way preach in ways that allow the audiences to ask what they do not 
understand. 

3.4 Sampahaṃsanã aspect. The Speech is unsuitable to the age of the 
audiences. Or bring political issues to criticism. The Bible is not easy to read. The 
suggestion is to use content in the Buddhist to suit the age of the audiences and 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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not bring the political commentary without the positive ideas. The preacher must 
focus to punctuation of messages in Pali too. 
Keywords: The sermon methods, Buddhism propagation 
 

1. บทน า 
ปัจจุบันโลกของเราได้เข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ เป็นยุคแห่งเทคโนโลยีการสื่อสารไร้พรหมแดน 

ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตของคนในสังคมเป็นอย่างมาก 
ความเจริญทางด้านวัตถุ ท าให้คนตกอยู่ในอ านาจของวัตถุ สภาพความเป็นอยู่ของคนในสังคม
เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อสภาพจิตใจให้โน้มเอียงไปในทางที่ต้องการความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  มี
ความดิ้นรนขวนขวายค้นหาในสิ่งที่ตนพอใจ ต่อสู่กับสิ่งยากเพ่ือให้ได้มาซึ่งวัตถุเครื่องอ านวยความ
สะดวกสิ่งต่าง ๆ  ฉะนั้นเราจึงควรทราบถึงปัญหาในการเผยแผ่พุทธธรรม เพ่ือหาแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป ส าหรับประเด็นที่ส าคัญ คือ 

1. การเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนายังไม่มีประสิทธิภาพพอ เนื่องจากพระภิกษุ
สามเณร หรือผู้น าทางศาสนา ยังขาดความรู้และทักษะที่เพียงพอในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ขาด
สื่อการสอนที่น่าสนใจ ภาษาที่ใช้ไม่เป็นที่เข้าใจส าหรับประชาชน อีกทั้งยังขาดแคลนพระภิกษุ
สามเณรผู้ทรงคุณวุฒิ  

2. ปัญหาและอุปสรรคด้านวิธีการหรือกลวิธีการเผยแผ่ธรรมะ เช่น ไม่มีการก าหนดหัวข้อ
ธรรมะท่ีเหมาะสมกับผู้ฟัง นอกจากนี้พระสงฆ์ไม่ได้มีการฝึก การผลิต และการใช้โสตทัศนูปกรณ์มา
ก่อน รวมทั้งสื่อต่าง ๆ ส่วนใหญ่จึงมุ่งใช้สื่อบุคคลเป็นหลัก ท าให้การเผยแผ่ธรรมะกระท าได้ในเขต
จ ากัด (Mental Development Plan, 2015:17) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ส าคัญ ๆเกิดขึ้น
หลายองค์กรด้วยกัน องค์กรการเผยแผ่ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่เป็นก าลัง
ส าคัญในการผลิตนักเทศน์ที่มีความรู้และความสามารถเพ่ืองานเผยแผ่พระพุทธศาสนา  องค์กรเผย
แผ่วัดประยุรวงศาวาส ได้รับการยกย่องว่าเป็นส านักที่มีชื่อเสียงในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
เปิดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนาแก่พระภิกษุ สามเณร โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ ๆ 
เช่น เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ภิกษุ สามเณร มีความกระตือรือร้นและเห็นความส าคัญในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เพ่ือให้เกิดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จนสามารถน าเอาหลักการและวิธีการ
เทศน์ไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมบุคลากรของ
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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คณะสงฆ์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีปริมาณและคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น จึงเป็นจุดก าเนิดให้
เกิดการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

จากข้อความเบื้องต้น ผู้เขียนจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่องนี้ จึงได้เขียนงานวิจัย
เกี่ยวกับเทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
พร้อมท้ังเทคนิคและวิธีการเผยแผ่ธรรมะในแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับยุคสมัยในปัจจุบัน รวมถึง
เคล็ดลับการน าเสนอเนื้อหาสาระพุทธธรรมต่อพุทธบริษัทตามสถานที่ต่าง ๆ ให้เกิดความน่าสนใจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระภิกษุ สามเณร รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พุทธศาสนาทั่ว
ประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการเผยแผ่พุทธธรรม และได้เทคนิควิธีการโน้มน้าวใจแก่พุทธบริษัทให้
ประพฤติปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมได้ถูกต้อง เพ่ือประโยชน์ในปัจจุบัน เพ่ือประโยชน์ในเบื้องหน้า
และประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพาน 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

บทความวิจัยนี้วัตถุประสงค์ เ พ่ือศึกษาความเป็นไปของเทศนาวิธี เ พ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของพระสงฆ์ที่มีต่อเทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอแก่งคอย  จังหวัด
สระบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและเพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อเทศนา
วิธีเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 รูปแบบการวิจัย  
งานวิจัยเรื่อง “เทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอแก่งคอย 

จังหวัดสระบุรี” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี  โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการแจก
แบบสอบถาม และการวิชัยเชิงคุณภาพ ที่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน 7 รูป 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พระสงฆ์ที่อยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอแก่งคอย 

จังหวัดสระบุรี จ านวน 565 รูป กลุ่มตัวอย่าง คือ พระสงฆ์จาก 16 ต าบล จ านวน 565 รูป โดยใช้
การสุ่มกลุมตัวอย่างจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ซึ่งใช้ระดับความคลาดเคลื่อนที่ 
0.05 (Suwari Siripokapirom. 2003.น 129-130) เพ่ือศึกษาเทศนาวิธีเ พ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ใน 4 ด้าน 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผู้เขียนงานวิจัยสร้างขึ้นและผ่านการ

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์
โดยได้ค่า IOC  ตั้งแต่ 0.60 – 1.00 ขึ้นไปและหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา ตามวิธีการของครอนบาค ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.982 และแบบสัมถาษณ์ ที่
ผู้เขียนงานวิจัยสร้างและพัฒนาเพ่ือก าหนดประเด็นข้อค าถามที่ใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์โดย
ยึดตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย การสัมภาษณ์นั้น ผู้เขียนงานวิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือใช้
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยและบันทึกการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการจดบันทึกและบันทึกเทป 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้เขียนวิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ดังนี้ 

ก. เชิงปริมาณ 
1. น าแบบสอบถามจ านวน ๒๓๕ ชุด โดยประชากรที่เป็นพระสงฆ์ที่สังกัดเขตการ

ปกครองคณะสงฆ์ในอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เก็บรวบรวมข้อมูลและด าเนินการเก็บคืน 
2. รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากพระสงฆ์แต่ละวัดในอ าเภอแก่งคอย จังหวัด

สระบุรี ทั้งหมดโดยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ จ านวน ๒๓๕ ชุด คิดเป็นแบบสอบถามที่ได้รับคืนร้อยละ 
๑๐๐ ของจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 

ข. เชิงคุณภาพ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์นั้น ผู้เขียนวิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่ง

บันทึกการสัมภาษณ์โดยการจดบันทึกและบันทึกเทป 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้เขียนวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความ

สมบูรณ์และความถูกต้องแล้ว ท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มา
จ าแนกเป็นประเด็นส าคัญ วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหาประกอบบริบท และท าการสังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอในรูปของ
ความเรียง 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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4. สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง “เทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอแก่ง

คอย จังหวัดสระบุรี” สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 
4.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 74 รูป คิดเป็นร้อยละ 31.5 มีพรรษา 21 - 
25 พรรษา จ านวน 61 รูป คิดเป็นร้อยละ 26.0 มีวุฒิการศึกษานักธรรมตรี จ านวน 78 รูป คิดเป็น
ร้อยละ 33.2 ไม่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม จ านวน 191 รูป คิดเป็นร้อยละ 81.3 และมีวุฒิ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 201 รูป คิดเป็นร้อยละ 85.5 

4.2 ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อเทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พบว่า โดยภาพรวมใน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายละเอียดแต่ละด้าน พบว่า ด้านสัมปหังสนา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้าน 
สมาทปนา ด้านสมุตเตชนาและท่ีอยู่ในระดับสุดท้าย คือ ด้านสันทัสสนา  

4.3  ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่ ต่อ เทศนาวิธี เ พ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า
ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ f-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 พบว่า พระสงฆ์ท่ีมีอายุ พรรษา วุฒิการศึกษานักธรรม ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อเทศนาวิธีเพ่ือ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี
ผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 

ปัจจัยส่วนบุคคลของพระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมและวุฒิการศึกษาสามัญ 
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อเทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี ไมแ่ตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

4.4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ในอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  

1) ด้านสันทัสสนา พบว่า ปัญหาและอุปสรรค คือ การอธิบายหลักของบาลีไม่ถูกต้อง ซึ่ง
ท าให้ผู้ฟังสับสนเข้าใจความหมายไปในทางท่ีผิด การเทศน์โดยไม่ยกนิทานข้ึนมาประกอบ ท าให้ผู้ฟัง
เกิดอาการเบื่อหน่าย และง่วงซึม ตอนจบการเทศน์การสรุปธรรมโดยรวบรัดไม่สมบูรณ์ท าให้ผู้ฟังไม่
เข้าใจ ข้อเสนอแนะ คือ ควรศึกษาหลักการอ่าน แปล และขยายบทความของภาษาบาลี ให้ถูกต้อง
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ตามหลักควรยกนิทาน หรือ ข้อคิด ค าคม เพ่ือให้ผู้ฟังรู้สึกผ่อนคลายจากอาการเบื่อและง่วงซึม ควร
เตรียมบทสรุปในการเทศน์ไว้เพื่อความสมบูรณ์และท าให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจ 

2) ด้านสมาทปนา พบว่า ปัญหาและอุปสรรค คือ ไม่มีวิธีการชีแนวทางให้ผู้ฟังน า
หลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติตาม เห็นแก่ลาภสักการะและมุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไป 
ไม่มีการส่งเสริมให้ภิกษุ สามเณรได้แสดงธรรม ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีวิธีการเทศน์การปฏิบัติที่ดี
เพ่ือเป็นตัวอย่างให้น าไปประพฤติปฏิบัติตาม ไม่ควรเห็นแก่ลาภสักการะ มุ่งประโยชน์แก่ผู้ฟังเป็น
ส าคัญ ควรส่งเสริมภิกษุ สามเณรให้ฝึกแสดงธรรมเพื่อขยายการเผยแผ่ให้กว้างข้ึน 

3) ด้านสมุตเตชนา พบว่า ปัญหาและอุปสรรค คือ เทศน์โดยไม่การยกอุทาหรณ์หรือ
ตัวอย่างที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ขาดวิธีการเทศน์ที่ท าให้ผู้ฟังมีก าลังใจแข็งขันมุ่งมั่นที่
จะปฏิบัติตามพระธรรมค าสั่งสอน ไม่แนะน าส่งเสริมให้ผู้ฟังน าหลักธรรมไปสอนผู้อ่ืนให้มีก าลังใจใน
การต่อสู้ปัญหาของชีวิต ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการยกอุทาหรณ์หรือตัวอย่างที่สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ควรมีวิธีปลุกแรงบันดาลใจให้ผู้ฟังมีก าลังใจที่จะน าหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติ 
ควรมีหลักในการส่งเสริมให้ผู้ฟังน าหลักธรรมแนะน าผู้อ่ืนให้มีก าลังใจและต่อสู้ปัญหาของชีวิต 

4) ด้านสัมปหังสนา พบว่า ปัญหาและอุปสรรค คือ เทศน์ไม่ตรงกับวัยของผู้ฟัง หรือน า
เร่ืองทางการเมืองมาวิจารณ์ การอ่านคัมภีร์ไม่คล่อง แบ่งวรรคตอนไม่ถูกฟังแล้วจับใจความไม่ได้ 
เทศนาโดยไม่เน้นให้เห็นประโยชน์หรือผลดีที่จะได้รับจากการประพฤติตามค าสอน ข้อเสนอแนะ คือ 
ควรใช้เนื้อหาในการเทศน์ให้เหมาะสมกับวัย ของผู้ฟัง และไม่น าเรื่องการเมืองเข้ามาวิจารณ์ ก่อนจะ
เทศน์ควรฝึกอ่านคัมภีร์ให้คล่อง จัดวรรคตอนให้ถูก ควรเน้นให้เห็นประโยชน์หรือผลดีจากการ
ประพฤติตามค าสอน 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 

 5.1 ผลการเปรียบเทียบเทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ ในอ าเภอ
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี จ าแนกโดยภาพรวมและรายด้าน 
พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อเทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
ปานกลางทุกด้าน แสดงให้เห็นว่า เทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ควรมีการพัฒนา
ปฏิบัติงานและฝึกอบรม สร้างทักษะ และเรียนรู้หลักพระธรรมค าสั่งสอนให้มีความรู้มากขึ้น จะมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phramaha Chanok Khemakãmo 



216176
Vol.7 No.2 (Special Issue) April - Jun 2018

 
 

camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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(Klaewkla). (2014) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่ของพระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี” ผลวิจัยพบว่า รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ของพระสงฆ์จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.72  
 5.2 ผลการเปรียบเทียบเทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอ
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี จ าแนกโดยภาพรวมและรายด้าน 
  1) ด้านสันทัสสนา พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง 
แสดงให้เห็นว่า เทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีกลยุทธ์และเทคนิคในการเทศนา แต่
ความรู้ความสามารถทางด้านการอธิบายหลักธรรม สุภาษิตภาษาบาลี และวิธีการเทศนาโดยใช้
นิทาน การอุปมา อุปมัยให้เข้ากับเน้ือหาธรรม หรือแม้แต่การสรุปท้ายสุดพระธรรมเทศนา อยู่ใน
ระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phrakhru Wiboonwarawat (Teera Atipañño). 
(2014) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง “บทบาทการเผยแผ่ของพระสงฆ์ในอ าเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง” 
ผลการวิจัย พบว่า พระสงฆ์ในอ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง มีความคิดเห็น ในด้านการใช้ส่ื อใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49  
  2) ด้านสมาทปานา พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
แสดงให้เห็นว่า เทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี มีแนวทางและวิธีการเทศนาให้ผู้ ฟังน าไปประพฤติปฏิบัติตามได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Phrakhruwisutthisilaphiwat (Mataphiwat Thitikol). (2016) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง “การเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี” ผลการวิจัย พบว่า พุทธศาสนิกชน
ที่มีความคิดเห็นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 
 3) ด้านสมุตเตชนา พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นเก่ียวกับเทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
แสดงให้เห็นว่า เทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีพัฒนาแนวทางการเทศนาในรูปแบบ 
ปุจฉา วิสัชนา คือการเทศน์แบบถามตอบ ในขณะที่เทศนาธรรมหรือบรรยายธรรมจะมีค าถามให้
ผู้ฟังได้มีส่วนร่วมถามค าถามและตอบค าถามไปด้วย เพ่ือเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้ฟังเกิดความเพลิดเพลิน
และได้ความรู้จากสิ่งที่สงสัยหรือไม่เข้าใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phrasamu Boonma 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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Papassaro (Petch-O). (2013) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง“บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในต าบลบางปลา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัย พบว่า พระสงฆ์และ
ประชาชนมีความคิดเห็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 4) ด้านสัมปหังสนา พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางเกือบทุกข้อ ยกเว้นข้อ 3 อยู่ในระดับมาก 
แสดงให้เห็นว่า เทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการเทศนาในรูปแบบต่างๆที่สามารถท า
ให้ผู้ฟังเกิดความเบิกบาน ร่าเริง และมีความเพียรที่จะปฏิบัติตามพระธรรมค าสั่งสอน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Phrakhruwisutthisilaphiwat (Mataphiwat Thitikol). (2016) ได้ศึกษางานวิจัย
เรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสระบุรี” ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีความคิดเห็น อยู่ใน
ระดับปานกลาง 
 5.3 ผลการเปรียบเทียบเทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ ในอ าเภอ
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
  1) พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อเทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ในอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า พระสงฆ์ที่มีอายุมากจะมี
ประสบการณ์ ได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้หลักธรรมค าสั่งสอนมาจนมีความช านาญและมีเทคนิควิธีการ
เฉพาะตัวที่จะท าการเผยแผ่ธรรมะให้เข้าถึงผู้ฟังอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Phrakhruwisutthisilaphiwat (Mataphiwat Thitikol). (2016) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง “บทบาทของ
พระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สระบุรี” ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบพระสงฆ์ที่มีอายุ ต่างกัน มีบทบาทในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  2)  พระสงฆ์ที่ มีพรรษาต่ างกันมีความคิด เห็นต่อ เทศนาวิ ธี เ พ่ือการ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า พระสงฆ์
ที่มีพรรษามากจะมีประสบการณ์ มีความช านาญและมีเทคนิควิธีการเฉพาะตัวที่จะท าการเผยแผ่
ธรรมะให้เข้าถึงผู้ฟังอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งพระสงฆ์ที่มีพรรษาน้อยจะมีประสบการณ์น้อยกว่า จึง
ท าให้ความช านาญและมีวิธีการเผยแผ่ที่แตกต่างกับพระสงฆ์ที่มีพรรษามากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Phraathigan Chalerm Indavĩro. (2014) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการเผย
แผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุของพระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์ที่มีพรรษา
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุของพระสงฆ์ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

 3) พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมต่างกันมีความคิดเห็นต่อเทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า พระสงฆ์
ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมในระดับต่างๆ จะมีความรู้ในธรรมวินัยมากกว่าพระสงฆ์ที่ไม่ได้รับ
การศึกษา เพราะการศึกษาจึงเป็นสิ่งส าคัญในการเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับ  
Phramaha Narong mahãpañño (Suksomgit). (2015) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง “บทบาทการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ ในอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า การ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ พบว่า พระภิกษุสามเณรที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ ในอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
แตกต่างกันตาม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  4) พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมต่างกันมีความคิดเห็นต่อเทศนาวิธีเพ่ือการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า 
ไม่ว่าพระสงฆ์จะมีวุฒิการศึกษาบาลีในระดับใด หากตั้งใจใฝ่รู้และศึกษาการเทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาได้อย่างเข้าใจลึกซึ้ง ซึ่งสอดคล้องกับ Phratanadon nakphiphut. (2008) ได้
ศึกษางานวิจัยเรื่อง “เรื่องการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์” ผลการวิจัยพบว่า ผลการ
เปรียบเทียบบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า พระสังฆาธิการที่มี วุฒิ
การศึกษาเปรียญธรรม แตกต่างกัน มีความเห็นต่อบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ไม่
แตกต่างกัน  
 5) พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกันมีความคิดเห็นต่อเทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า ไม่ว่า
พระสงฆ์จะมีวุฒิการศึกษาสามัญอยู่ในระดับใดก็สามารถติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆ เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ที่จะน ามาเผยแผ่ธรรมได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phramaha Chaowalit Jatamadhĩ 
(khonggaew). (2009) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ : ศึกษาเฉพาะกรณี พระสังฆาธิการในจังหวัดภูเก็ต” ผลการวิจัยพบว่า ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า วุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน มี
ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดภูเก็ต ไม่
แตกต่างกัน 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) ควรให้พระสงฆ์ สามเณรเข้ารับการฝึกอบรมและเรียนรู้หลักธรรมหรือเทคนิคในการ
เทศนาให้มากยิ่งขึ้น ส านวนหรือเนื้อหาในการแสดงธรรมควรใช้ภาษาท่ีท าให้เข้าใจได้ง่าย ภาษาบาลี
ควรอธิบายให้ถูกต้องตามหลักและไม่บิดเบือนไปจากค าสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  
 2) ควรมีการจัดตั้งการเรียนการสอนและจัดงบประมาณสนับสนุนหลักสูตรการเทศนา
ประจ าจังหวัดและอ าเภอ และมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการในการเผยแผ่ให้เป็นเชิงรุกสามารถ
เข้าถึงประชาชนและสถานศึกษามากยิ่งข้ึน  
 3. ควรจัดตั้งสถาบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างจริงจัง 
มีสถานที่ให้ผู้ศึกษาได้ทดสอบการเทศนา เพื่อส าหรับมุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาต่อไป  

 7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1) ควรมีหลักการและวิธีการเทศนาเพ่ือให้ผู้ฟังน าไปปฏิบัติหรือไปแนะน าให้ผู้ อ่ืนได้
ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักพระธรรมค าสอน  จัดกิจกรรมต่าง  ๆ  ในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาหรือการปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการชักน าให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม  
 2) ควรมีแนวทางและวิธีการเทศนาแบบมีส่วนร่วม คือมีค าถามเพ่ือให้ผู้ฟังได้มีส่วนร่วม
ในการตอบค าถามหรือเพ่ิมแรงกระตุ้นให้ผู้ฟังตื่นตัวตลอดเวลา  มีแนวทางและวิธีการเทศนาเพ่ือ
สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้ฟังได้เกิดความเชื่อมั่นและความพยายาม  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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Abstract 
This article was part of the research entitled “the Role of Community 

Leaders in Implementing the Project of Villages Observing the Five Precepts: A Case 
Study in Huaysai Sub-district, Sankamphaeng District, Chiang Mai Province.” The 
research found that the role of community leaders in creation of network was the 
organization of a system for the group of members to carry out their activities 
happily and successfully based on the moral principles of unity, intellect, and 
veneration. With regard to the support, the village leaders co-operated and well 
supported all the parties with Huaysai sub-district’s monk leader and community 
stores according to the principle of four acts of doing favors. Regarding the plan for 
observation, the members held the meetings by incorporating the Buddhist 
doctrines into a blended approach with the Buddhist principles of four paths to 
success. As for the monitoring and assessment of the project, there was a system of 
collecting and analyzing data and reporting the results to other agencies for 
improvement and solution to increase the quality and effectiveness of project 
implementation. With regard to the problem, there was the lack of understanding 
of the project and the committee explained it to every village. There was a 
suggestion from the community that the community should be informed in 
advance to be prepared for the event. 
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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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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Keyword:  Role, community leaders, villages observing the five precepts 
 
1. INTRODUCTION 

Buddhists believe that observing the precepts is the principle of good 
conduct for everyone because keeping the body, speech and mind to calm is a 
normative discipline and practice of abstaining from doing bad things (Ti.Pa. (Thai) 
11/261/210). The essence of the precepts is the intention not to transgress against 
both oneself and others. Therefore, the "precepts" mean no intention of 
transgression and persecution (Ma.Ma. (Thai) 13/204/242). General precepts for 
laymen are known as Five Precepts, such as an intention of abstaining from killing 
and encroaching animals (Vi.Ma. (Thai) 4/106/168). Observing the Five Precepts is 
thus to control the physical and verbal behavior in a good and peaceful way. The 
precepts are prescribed according to the principle of natural law and serve as a 
basic practice with the mind determining the "intention." According to Sariputta 
mentioning in the Patisampidamagga Scripture, Yanakatha, “Intention is precepts. 
Cetasika is precepts. Composure is precepts. Non-encroachment is precepts. The 
precepts are a combination of composure, non-encroachment, and intention 
occurring at the time of such composure and non-encroachment” (Khu.Pa. (Thai) 
31/39/60). Therefore, observing the precepts is a must for all human beings; 
however, the precepts are now often seriously observed by women and old 
people while those in working age often cite that they have no time. In addition, 
the Thai economy during this period is lean and the political leaders have no 
interest in the precepts leading to a lack of reconciliation and unity with chaos 
across the country. For this reason, the monks have realized the benefits and 
necessities of observing the Five Precepts that can help solve these problems and 
therefore agreed to implement the Project of Villages Observing the Five Precepts. 
According to Somdej Phramaharajmangalajarn’s idea given on November 17, 2015, 
“Five Precepts are important to mankind. When all people have these precepts, 
the society, i.e. the people, will be happy, and such village will be named as the 
village observing the Five Precepts.” This is in line with government policy assigning 
the government agencies to establish reconciliation among the people in the 
country by integrating the cooperation from the monks, government agencies, local 
government organizations, community leaders, private organizations, associations, 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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foundations, and people sector in the form of provincial, district, sub-district, and 
village committees. 

The role of community leaders is like a mirror that can reflect the thoughts 
of the local people and these leaders are close to the people and very important 
to social mechanisms. Local community leaders are sub-district chiefs and village 
headmen (Sakcharoon Daosuk, 2001: 4). Community leaders are therefore 
important factors in influencing community management in terms of both 
behavioral creation and control. Sub-district chiefs and village headmen are 
intermediaries between the government and the people in preparing development 
and project plans, organizing conferences and seminars, performing procurements 
and constructions, and following up the implementation of various projects 
(Lakkana Luecha, 2010: 5). In addition, the abbots of the local temples also play an 
important role as a local leader and representative of the monks at the same time.  

In this study, the researchers selected Huaysai Sub-district, Sankamphaeng 
District, Chiang Mai Province, because the role of its community leaders in 
implementing the Project of Villages Observing the Five Precepts is still facing 
problems of group or network communication, communication with communities and 
other agencies, planning to support the successful implementation of the project, 
actual implementation, and monitoring and reporting of the project implementation to 
the relevant government agencies. Since, in Huaysai Sub-district, there are eight 
villages, temples and primary and secondary schools together with a higher economic 
and social development than those of other sub-districts, its sub-district chiefs and 
village headmen are likely to receive different information from other sub-districts, 
including different situations and environments. For this reason, it was interesting to see 
how much the role of community leaders in implementing the project. In addition, this 
research could provide information on the project documentation to those who are 
interested in further research and utilization according to the intention of the monks 
and the government. 
 
2. RESEARCH OBJECTIVES 

1. To examine the role of community leaders in implementing the Project 
of Villages Observing the Five Precepts in Huaysai Sub-district, Sankamphaeng 
District, Chiang Mai Province;  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 
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2. To examine the problems in implementing the Project of Villages 
Observing the Five Precepts in Huaysai Sub-district, Sankamphaeng District, Chiang 
Mai Province; and  

3. To seek a way to improve the implementation of the Project of Villages 
Observing the Five Precepts based on the role of community leaders in Huaysai 
Sub-district, Sankamphaeng District, Chiang Mai Province.  
 
3. RESEARCH METHODOLOGY 

This study was a qualitative research based on relevant documents and 
actual data obtained from interviews with the following details:  

1. Target population 
The target population was 30 community leaders in Huaysai Sub-district, 

Sankamphaeng District, Chiang Mai Province, including authoritative monks, sub-
district chiefs, village headmen, assistant village headmen, and leaders from the 
Huaysai Municipality Office.  

 
The researchers selected the samples through a simple sampling specifically 

based on the number of committee and gathered the data through interviews, 
group discussions, and observations until the research process in each village had 
been completed.  

2. Research instruments  
The instruments used to collect data were interviews, group discussions, 

and observations based on the research objectives. The steps to create and find 
the quality of these instruments were as follows:  

1. Relevant documents and studies were examined.  
2. An interview form was drafted to cover and meet the research objectives 

and checked by three experts for verifying its validity based on the research 
content and objectives. 

3. The draft interview form checked and suggested by experts was revised 
based on the research content and objectives. 

4. It was then used to collect actual data with community leaders in each 
target group.  

3. Data collection  
The data collection from three target groups was planned as follows: 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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1. Permission to collect data would be asked from ten target leaders 
attached with a structured in-depth interview form in order to get prepared and 
schedule their interviews.  

2. The researchers would collect the data at the scheduled date and time 
using interview equipment, such as tape recorder and notebook.  

3. The group discussions would be held one week after the interviews. 
4. The observations would be done throughout the duration of the project 

and individuals in each village had been specified.  
Secondary data collection was involved with examining relevant 

documents, research papers, books, academic articles, textbooks, and publications. 
4. Data analysis  
A descriptive analysis of data was conducted to see the different 

relationships and the data were categorized according to the established research 
objectives. 

5. Data verification  
The researchers verified all the data.  
6. Data presentation  
The researchers presented the descriptive data in the sequence of the 

interviews as variables to be investigated.   
 
4. RESEARCH RESULTS  

The study found that data from interviews, group discussions, and 
observations were consistent with a few differences and can be summarized as 
follows:  

1. Role of community leaders in implementing the Project of Villages 
Observing the Five Precepts:  Leaders played a role in managing the network and 
organizing the groups of people in each village to carry out their activities happily 
and achieve their objectives under three moral principles of unity, intellect, and 
veneration. Once the mission of the project was accomplished, the network might 
be abolished. However, if there was a need or a new mission, the network 
members might gather again. As for the support, the village leaders jointly 
organized the project with all parties led by Luangphor Phrakru  
Theerasad Sunthorn, abbot of Wat Mae Tat, and integrated with the principles of 
Four Bases of Social Solidarity. As for the planning of observing the Five Precepts, 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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the leaders played a role in attending the planning meetings by applying modern 
concepts and Buddhist doctrines in a mixed way so the project could be smoothly 
implemented. Finally, the monitoring and evaluation of the project were:  

1) Systematically made to obtain reliable information;  
2) Conducted for increasing efficiency and effectiveness; 
3) Conducted for finding information to improve the operations; 
4) Conducted for finding information that shows the success and failure of 

the project; and 
5) Conducted for finding information that shows the effectiveness of the 

project. 
It can be discussed that good community leaders must do their jobs well, 

that is, they must be able to work in accordance with the laws, and exhibit 
community leadership in various forms by acting or playing a role in line with their 
assigned tasks based on their potential. Concrete roles can be seen from the 
following three aspects of acts:   

1. Ideal role is a role expected by general people in society as a perfect 
guideline for actions.  

2. Perceived role is a role expected by oneself on how it should be and 
depends on the attitude, value, personality, and experience of each individual. 

3. Actual role is an actual act of the persons and depends on the current 
events at that time, which causes different role plays.   

The roles of a good leader include: 
1) Networking role; 
2) Supporting role; and 
3) Monitoring role. 
In other words, leaders should have the following four main duties: 
1) Duty to their organization; 
2) Duty as a supervisor to their subordinates; 
3) Duty to other agencies in the same organization; and 
4) Duty to themselves or good demeanor.  
 
2. Problem of network management: All three groups of the population 

provided the same information that community leaders encountered several 
problems in implementing the project, but they could have solved these problems 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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successfully. The biggest problem was about their gathering due to their different 
workloads, times, and assignments from higher authorities, although they got an 
appointment in advance. As for the support, there were only a few problems and 
the basic problem was involved with less budget financing to support the project. 
For this reason, since every aspect of the project implementation, such as travelling 
and contacting, required money, the project sometimes needed to be stalled or 
postponed. The next problem was a question why it must be organized as a 
project rather than observing the precepts as conducted in the past.  Community 
leaders were therefore required to meet several times to find out how to make a 
plan and follow it. Once the project had been implemented for a certain period, it 
must be checked or a preliminary report must be prepared, and at the end of the 
project, the report must be submitted to the government agencies. Thus, as an 
initial planning, the key members must be called to attend a planning meeting and 
they questioned and discussed the process of the plan extensively. Finally, the 
plan was successfully understood. Although some people did not fully understand 
or agree, everybody was required to follow the resolution of the majority. The last 
problem was about finding persons from each village to learn how to make a 
report. Community leaders played a role in monitoring the project implementation 
and a change in some activities as well as in following up the progress and quality 
of operations. They tried to solve the problems successfully.  

3. Guidelines for improving the project implementation: As for the 
guidelines for improving the network management, the committee attempted to 
solve the problems by planning to set up a network without timelines and giving 
phone numbers and Facebook accounts to all members to contact each other at 
any time with no commitment or obligation to work together. In addition, the 
committee sought the trainers by asking both authoritative monks to lead and 
contact senior monks in the district and the province to serve as advisors. As for the 
guidelines for improving the training support, the less financial budget was managed 
in the most cost-effective way, such as making a phone call in some cases only. In 
the case of problem in contacting trainers and trainees, the committee could have 
solved the problem by trying to communicate clearly and consistently before going 
to meet or pick up the trainers or speakers to participate in the events. As a 
suggestion, the project should be organized during the school holidays or after the 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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harvests because villagers in the community have a lot of free time. In addition, 
both the government agencies and community leaders should find available and 
eloquent people to practice as a sub-district trainer for the project. As for the 
guidelines for improving the observance of the Five Precepts, the traditional 
practices needed not to be reported, checked, and planned; however, in this 
project the committee planned to arrange several meetings so that the same 
purpose and appropriate actions could be understood. In addition, once the project 
had been implemented for a certain period of time, it must be periodically 
reviewed and reported. Finally, as for the guidelines for improving the project 
monitoring, the committee jointly set up a personal development plan. Everyone 
was trained to follow the plan and the data collection and report writing must be 
conducted by local people. For this reason, the committee determined the process 
of improving and monitoring the project by:   

1) Assigning one responsible person for each village; 
2) Observing the operations in all phases and recording such observations; 
3) Defining the working procedures for each village; 
4) Training on how to write a formal report; and 
5) Writing a formal report.  
The data obtained from all three groups of the population were consistent 

indicating that the project was periodically improved. This means that the 
community leaders in this sub-district have a good vision and role in their 
operations with high responsibility and sacrifice. The leaders must perform the 
following five main duties:  

1) They are responsible for the work under their responsibilities;  
2) They help to maximize the quantity and quality of the work; 
3) They give working instructions and advices to their subordinates; 
4) They contact and coordinate within the organization to achieve 

efficiency; and 
5) They direct and control the work. 
Sub-district chiefs and village headmen are an important part of the 

government to help accomplish the regional and national government work and 
purposes successfully. However, because most leaders have little education or 
knowledge, it is not possible to develop the locality in their own duties as good as 
it should be.  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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5. RECOMMENDATIONS 

There are two levels of recommendations as follows:  
1) Policy recommendations 

(1) Committee of the community leaders should have a clear policy to 
promote the persons observing the Five Precepts. 

(2) There should be channels to listen to the issues from members of 
each village. 

(3) Community leaders should clarify to the people to understand the 
principles of observing the Five Precepts properly. 

(4) Members in each village should be trained to write a report to the 
government. 

(5) There should be a team to visit and consult with other networks. 
2) Research recommendations 

(1) There should be further research on the peace obtained from the 
Project of Villages Observing the Five Precepts among the people in 
Huaysai Sub-district, Sankamphaeng District, Chiang Mai Province. 

(2) There should be further research on the factors that contribute to 
the sustainable success of the project. 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 
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Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
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2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
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FAMILY STATUS OF BUDDHIST MONK AND NOVICE UNDER FAMILY LAW 
 

Kansinee  Tipmontien   
กานต์สินี ทิพย์มณเทียร 

 

ABSTRACT 
When a man obtains Buddhist monkhood or ordains as a novice, his family 

status does not terminate. He is still a child, a husband or a father as he is before 
obtaining Buddhist monkhood or ordaining as a novice, so he has the rights or 
duties to maintain his parents or his wife or his child. However, he cannot enter into 
an engagement or marriage because such doing is contrary to public order or good 
morals and is void. If he is an illegitimate child, he can take an action for 
legitimation. Moreover, if he is an illegitimate father, he can take the registration of 
legitimation. In case of adoption, he cannot be an adopter, but can be the 
adopted. 
Keywords: Family status of Buddhist monk and novice, Betrothal , Marriage, 
 Legitimation,  Adoption   

 

1. INTRODUCTION 
Family is the smallest unit, but important in society, because all members in 

society come from family. Family includes parents and children. If spouses cannot 
have children or have not enough children, they can adopt another person. Under 
the Thailand Civil and Commercial Code Book V : Family, family status of person 

                                                           
 Faculty of Law, Rajabhatmahasarakham University 

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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 
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Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 
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children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 
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starts from being the betrothed, husband and wife, parents and child, the adopter 
and adopted. The law sets conditions, qualifications or rules for constitution of 
such status, relation, rights and duties between family members i.e husband and 
wife shall cohabit as husband and wife, shall maintain each other according to his 
or her ability. Parents are bound to maintain their children and to provide 
education for them during their minority, or children are bound to maintain their 
parents. Such the rights and duties also apply to adopter and adopted person.   

Above mentioned status, relation, rights and duties shall be applied to all 
natural persons in family. However, for Buddhist monks or novices who have 
obtained monkhood or have ordained as a novices for long time, they are natural 
persons under the law, they also have priest status which causes them apart from 
their family and they live in temples by refraining from sexual misconducts. It looks 
like that their lives are nearly cut off from layman-life. In consequence, some legal 
problems shall be considerable whether obtaining monkhood and ordaining as a 
novice in Buddhism has any effects to Buddhist monk and novice on the family 
status, relation, rights and duties provided by family law.       
 

2. LEGAL PROBLEMS CONCERNING FAMILY STATUS OF BUDDHIST 
MONK AND NOVICE 

Buddhist monk (Bhikkhu) are generally man on completion of twenty years 
of age and has obtained monkhood. Bhikkhu means the begger; the seer the danger 
of the round of rebirth; and the destroyer of all defilements. The lives of all 
Buddhist monks are governed by the code of monastic disciplines or 227 precepts 
(Phraphromkhunaphorn (P.A. Payutto) 2008 : 288). Novice or Samanera is usually 
man under twenty years of age and has ordained by taking the Threefold Refuge, 
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วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
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เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
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นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
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he is governed by 10 precepts and shall take some religious observances. 
(Phraphromkhunaphorn (P.A. Payutto) 2008 : 439). Before becoming Buddhist monk 
or novice, they have family status; being child of parents, husband of wife or father 
of child, but after obtaining monkhood or ordaining as a novice, they shall leave 
their family and shall live in temples, cannot live with their family anymore and 
generally they are also well-beloved by Buddhist people. Such way of life and 
special status of Buddhist monk and novice leads to some legal problems as 
follows :       

1. Does family status of man who obtaining monkhood or ordaining as a 
novice terminate ?  

Family status means being legitimate child, husband or father. All Buddhist 
monks and novices usually have such family status like other natural people. The 
question is whether monkhood or being a novice causes such family status to 
terminate?  

In legal aspect, If marriage is made on registration, status of being legitimate 
child or father is not terminated even such marriage is voidable or void, or such 
marriage terminates by death, divorce or being cancelled by the Court (Ratsada 
Egabutra. 2001 : 40) Therefore, even man has been in monkhood for long time or 
for his lifetime, such family status always remains and is not terminated. On 
Buddhist side, after attaining enlightenment, the Buddha went to Kapilabastu to see 
his relatives; his father - Suddhodana, wife - Pimbayasodhara, and son - Rahula, and 
went to the heaven of the Thirty - three Goods (Tavatingsa) to see his mother - 
Sirimahamaya (Somdejkromphraparamanuchitchinoros. 1983 : 244-258, 335-346) 
and the Buddha praised the monk who maintained and supported his parents that 
such doing is well-done and it is the way of great sages (Committee on Text Books. 
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2015 : 217-220). It was shown that the Buddha placed an importance on family 
status before obtaining monkhood and supported the monk to maintain his 
parents. Thus, according to both family law and Buddhist tradition, family status of 
Buddhist monk as child or father always remains. He still has rights and duties 
under the family law, that means he shall maintain his parents until his parents are 
gone, but his parents shall not maintain him because he already has been sui juris. 
In case Buddhist monk is legitimate father, he shall maintain his child and can 
exercise parental power with his wife.  

If Buddhist monk is legitimate husband before obtaining monkhood and the 
marriage still exist, such obtaining monkhood shall not cause the marriage 
terminated, it is only the ground of action for divorce provided in section 1516 (4) 
or (4/2), so being husband and wife, system of properties, rights and duties between 
husband and wife are still remain (Kansinee  Tipmontien. 6 (2) : 52-55). However, 
the relation in aspect of cohabitation between the monk and his wife is prohibited 
by code of monastic discipline which does not allow the monks have any sexual 
intercourses with any women. Therefore, Buddhist monks cannot cohabit as 
husband and wife with his wife anymore.  

If Buddhist monk is not legitimate child of his father because his parents do 
not get marriage on registration, or his father dose not take legitimation, or if he is 
not legitimate husband of wife because the marriage is not on registration, he shall 
not maintain his father, his wife and his child as provided by law. On the other 
hand, he also does not have right to be maintained by his parents, wife and child. 
His mother, however, is always his legitimate mother even she does not get 
marriage on registration as provide in section 1546, and Buddhist monk is also 
legitimate child of his mother, so he shall maintain his mother, but his mother does 
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วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
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not have the same duty because Buddhist monk has been mature. In case the 
monk is not legitimate father of his child, such status still remains and his child can 
take action of legitimation as provided in section 1555 and section 1556. For novice, 
his family status including the rights and duties are like to Buddhist monk. There is 
pretty difference i.e. parents are bound to maintain novice until he becomes 
mature,  

2. Can Buddhist monk or novice constitute family status ?  
The constitution of family status means the declaration of intention to 

conclude agreement or contract which leads to family status i.e betrothal, marriage, 
legitimation, an action of legitimation and adoption. The problem is whether 
Buddhist monk or novice can constitute such family status by conditions and rules 
as provided in family law. It can be considerable as follows:   

2.1 Can Buddhist monk or novice get the betrothal? 
In legal aspect, the betrothal means agreement bêtween man and woman 

to make  marriage on registration and cohabit as husband and wife (Prasopsook 
Boondej. 2016 : 43). Civil and Commercial Code Book V sets the conditions of 
betrothal i.e the man and the woman have completed seventeenth year of age, if 
the betrothal is contrary this condition, it shall be void as provided in section 1435, 
if a minor will conclude a betrothal, the consent of the persons is required; parents, 
father or mother or adopter, or the guardian as provided in section 1436 and 
Betrothal is not valid until the man gives or transfers the property which is 
Khongman to the woman as evidence that he will marry her after the betrothal has 
taken place as provided in section 1437. In case of betrothal between Buddhist 
monk and woman, if they agree to get marriage on registration after Buddhist monk 
leaving monkhood, and Buddhist monk also gives or transfers Khongman to the 
woman, such betrothal may be completed under the law. 
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In this case, however, there is opinion that the betrothal shall be subject to 
general principles of the declaration of intention to conclude juristic act, if the 
objective of betrothal is contrary to public order or good morals, such betrothal is 
void as provided in section 150 such as betrothal between brother and sister of full 
blood is contrary to good morals, and the marriage between them is prohibited by 
law, so betrothal is void (Prasopsook Boondej. 2016 : 50). Under Spouse law (Thai 
ancient law) section 40 and section 41, and the Case of the First Parajika Act B.C. 
2463, if Buddhist monk have any sexual intercourses, he shall commit Parajika, if he 
takes betrothal with the woman, the betrothal should be void (Senee Pramote. 
1965 : 25). Even other person concludes betrothal on behalf of Buddhist monk and 
novice without their consents, such doing leads to the antagonistic way of 
priesthood, causes impurities to Buddhism. This betrothal, therefore, is contrary to 
public order or good morals and is void (Sa-ad Naweejaroen. 1950 : 26) According to 
these opinions, it can be concluded that the betrothal is a contract, it shall be 
subject to the general provisions of juristic act and contract law. When the code of 
monastic discipline prohibits Buddhist monk and novice from having any sexual 
intercourses with woman, and people usually give them the respect as they are the 
priests, the betrothal between them and woman is contrary to  the monastic 
disciplines and creates impurities to Buddhism, so such betrothal is void as 
provided in section 150. 

2.2 Can Buddhist monk or novice conclude the marriage ? 
Generally, the marriage means the status of man and woman who cohabit 

for social and legal aims (Prasopsook Boondej. 2016 : 109). Civil and Commercial 
Code sets conditions of marriage as follows: (1) the man and woman shall have 
completed their seventeenth year of age as provided in section 1448, (2) the man 
and woman shall not be an insane person or adjudged incompetent as provided in 
section 1449, (3) the man and woman shall not be blood relations in the direct 
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เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
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ascendant or descendant line or brother or sister of full or half blood as provided 
in section 1450, (4) An adopter cannot marry the adopted as provided in section 
1451, (5) the man and woman shall not be already the spouse of another person as 
provided in section 1452, (6) the widow could marry again when previous marriage 
has been terminated not less than three hundred and ten days as provided in 
section 1453, (7) In case of marriage of a minor, consent of his or her parents or the 
guardian is required as provided in section 1454, and (8) the man and woman shall 
agree to take each other as husband and wife as provided in section 1458. 
Moreover, marriage shall be effected only on registration being made as provided in 
section 1457.  

The marriage which is made against abovementioned conditions has 
different effects. If the marriage is contrary to the conditions as specified in (2), (3), 
(5) and (8), such marriage is void as provided in section 1494. If the marriage is 
contrary to the conditions as specified in (1) and (7), such marriage is voidable. If 
the marriage is contrary to the condition as specified in (4), it causes the adoption 
to be dissolved as provided in section 1598/32. Moreover, the marriage which is 
made in contravention of condition as specified in (6), if the Registrar allows to 
record such marriage, is completed by law. And in this case, if the woman gives 
birth to a child within three hundred and ten days from the day of termination of 
the marriage, the child shall be presumed to be the legitimate child of the new 
husband as provided in section 1537.  

There is a question whether Buddhist monk or novice and woman, if they 
are not contrary any abovementioned conditions, can get marriage on registration? 
It may be easily answered that they cannot get marriage on registration in any ways 
because Buddhist monk and novice are prohibited by monastic disciplines to have 
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wife, but in legal aspect, there are still arguments, the first opinion is that marriage 
will be void when it is made against only aforesaid conditions in (2), (3), (5) and (8) 
as provided in section 1495, therefore, the marriage which is made not against any 
conditions is not void such as in case of unregistered marriage or the adopter 
married with the adopted person, Court cannot renounce these marriages to be 
void (Phairote Kamphusiri. 2017 : 131), or the marriage between the foreigner who 
enter illegally into Thailand and Thai, the marriage between the man and woman 
being pregnant with another man, or the marriage between spouses who believe in 
different religious, these marriages are not void (Prasopsook Boondej. 2016 : 310). 
According to this opinion, Buddhist monk or novice and woman may get marriage 
on registration.  

The second opinion is that such marriage may be void as provided in 
section 150 because, in Thai ancient law, Buddhist monk or novice could not marry. 
Though the marriage in this case is not prohibited by current Civil and Commercial 
Code, but the permission for such marriage is contrary to public order or good 
morals (Chatchai Ukgharawiboon. 2009 : 159). Moreover, beyond the conditions as 
provided in Chapter V, there is another condition i.e. Buddhist monk and novice 
cannot marry or have wife, if they do against this condition, the marriage shall be 
against public order or good morals and void (as provided in section 150), this is the 
condition which is not written in Civil and Commercial Code (Senee Pramote. 1965 : 
69, Sa-ad Naweejaroen. 1950 : 48, and Serm Winijjhaikul. 1949 : 37)   

I agree with the second opinion that the marriage in this case is void as 
provided in section 150 which is the general principle. In my opinion, it can be 
interpreted that there are two aspects of being void of the marriage; (1) the 
marriage which is made against conditions in (1) - (8) and is void as provided in 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
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section 1495 and (2) the marriage which is contrary to public order or good morals 
and is void as provided in section 150. These two aspects of nullity of the marriage 
have different effects i.e. the marriage which is void as provided in section 1945 has 
more special aspects than the marriage which is void as provided in section 150 
because only the judgment of the Court shall effect the void of the marriage which 
is made against the aforesaid conditions in (2), (3), and (8) as provided in section 
1496, and any interested person may allege or apply for a judgment of the Court 
effecting the void of the marriage which is made against the condition in (5) as 
provided in section 1497. Therefore, if there is no the judgment of the Court or an 
allusion of the any interested person, the void marriage is still completed legally 
(Prasopsook Boondej. 2016 : 312), the man and woman are spouses, having the 
rights and duties to each other, child born during that time is legitimate child, and 
the spouse who has married in good faith  shall not lose the rights acquired before 
pronouncing the final judgment effecting the void of the marriage as provided in 
section 1499. But nullity as provided in section 150 is null from the beginning, 
cannot be ratified, and its nullity may be alleged at any time by any interested 
person as provided in section 172. Therefore, the marriage between Buddhist monk 
or novice and woman which is void in this aspect, even made on registration, is null 
from the beginning. It is hold that there is no the marriage from the beginning, 
Buddhist monk or novice and woman are not husband and wife, they do not have 
the rights or duties to each other, child born during that time is illegitimate, and 
there is no special aspects of nullity as provided in section 1499. 

2.3 Can Buddhist monk or novice take the registration of legitimation ? 
If the man and woman cohabit without marriage on registration and woman 

gives birth to child, child is only mother’s legitimate child. Child shall be legitimate 
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of father by three methods as provided in section 1547 i.e (1) father and mother 
take marriage on registration later, (2) father takes the registration of legitimation or 
(3) the Court judges that child is legitimate. If Buddhist monk’s and novice’s child is 
illegitimate and Buddhist monk or novice wants his child to be legitimate, he 
cannot get marriage with his wife because the marriage is void. However, Buddhist 
monk or novice can take the registration of legitimation, or his child can take an 
action for legitimation as provided in section 1555 and section 1556. If Buddhist 
monk or novice is illegitimate child, he can also take an action for legitimation. 
These methods are not contrary to public order or good morals because it is the 
institution of family status existing before becoming monk or novice.     

2.4 Can Buddhist monk or novice adopt another person or be adopted? 
In adoption, the adopter shall be not less than twenty five years old, 

provided he is at least fifteen years older than the adopted person as provided in 
section 1598/19. If the adopter or adopted person is married, he must obtain 
consent of his spouse as provided in section 1598/25. For the adopted person, If he 
is not less than fifteen years of age, he must give the consent as provided in 
section 1598/20. If he is a minor, the consent of his parents or the order to permit 
of the Court is required as provided in section 1598/21. 

There is a question whether Buddhist monk or novice can adopt another 
person? The first opinion is that expect to the qualification on age of the adopter, 
section 1598/19 does not provide another qualifications, therefore, Buddhist monk 
or novice or nun can adopt another person or can be adopted because being 
parents and child between the adopter and the adopted person is only fictitious 
parentage (Prasopsook Boondej. 2016 : 748) But the second opinion, on the other 
hand, is that the way of life of Buddhist monk is different from layman, Buddhist 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
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monk shall live by the contentment and quietude of heart, but the objective of the 
adoption is to give a new family to child who will be adopted, so the adoption is 
greatly contrary to the life-way of Buddhist monk. Moreover, there has been the 
regulation issued by the Council of Sangha Ministers in B.C. 2496, which prohibit 
Buddhist monk adopt another person, as result, Buddhist monk cannot adopt 
another person (Ajaree Meeinkerd. 1998 : 99) 

I agree with the second opinion because the adoption is mostly child-
adoption and adopted persons are both boys and girls, if Buddhist monk adopts 
child, he shall maintain the adopted child until the adopted child becomes mature, 
and it causes exceedingly effects to the life-way of Buddhist monk. Lastly, even 
Buddhist monk is not prohibited by law to adopt another person, but the Council 
of Sangha Ministers has been prohibited such adoption, therefore such adoption is 
not suitable to Buddhist monk at all. 

The next question is whether Buddhist monk can be adopted? In my 
opinion, Buddhist monk should not be able to adopt another person according to 
aforesaid reasons, but when Buddhist monk has qualification to be adopted, and 
abovementioned regulation does not prohibit being adopted, so Buddhist monk 
can be adopted. 

For novice, most novices are not completed twentieth year of age, they do 
not have the qualification to be adopted, so they cannot adopt another person. 
However, a novice has the qualification to be adopted, so he can be adopted like 
other people. 
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3. CONCLUSION 
Under family law and Buddhist traditions, family status i.e. being child, 

father, or husband of the man who obtaining monkhood or ordaining as a novice 
does not terminate. If Buddhist monk or novice is legitimate child, husband, or 
father, he shall maintain his parents, wife or child. If a novice is minor, he has the 
right to be maintained by his parents until he becomes sui juris. If Buddhist monk or 
novice is illegitimate child, husband or father, he does not have such rights. 
Concerning with the constitution of family status, Buddhist monk and novice cannot 
conclude the betrothal and marriage because such betrothal and marriage is void. 
However, Buddhist monk or novice is illegitimate father, he can take the registration 
of legitimation, and in case of adoption, Buddhist monk and novice cannot adopt 
another person, but they may be adopted. 
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รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
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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. 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
 
 
  

Vol7 No._61.indd   185 24/7/2561   20:53:17

English Reading Techniques for Undergraduates in Effectively Increasing 
Learning and Knowledge  
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Abstract 

 English reading techniques are extremely important for undergraduates in 
increasing learning and knowledge because learning English in Thailand is based on 
reading techniques,therefore, English reading techniquesare crucial skills for Thai 
undergraduates to achieve not only their academic needs, but more importantly for 
their life goals. The article of “English Reading Techniques for Undergraduates in 
Effectively Increasing Learning and Knowledge” aims to present; (1) the meaning of 
reading, (2) theories of reading, and (3) English reading techniques for undergraduates 
to facilitate increased learning and knowledge for success in the future. 
Keywords:  Reading, Techniques, Undergraduates 
 
1. Introduction 
 English reading techniques are so important for undergraduates in order to 
increase learning and knowledge because Learning English in Thailand is based on 
reading techniques. According West (2011:7), Reading in a foreign or second or third 
language is much more difficult than reading in your mother tongue. It doesn’t come 
naturally and needs a lot of practice, so, English reading techniquesare crucial skills 
for Thai undergraduates to satisfy not only their academic needs, but more 
importantly for their life goals. 
 The article of “English Reading Techniques for Undergraduates in Effectively 
Increasing Learning and Knowledge” aims to present: (1) the meaning of reading, (2) 
theories of reading, and (3) English reading techniques for undergraduates in 
effectively increasing learning and knowledge for the success in the future. As 
Johnson (1994: 2) points out, a highly developed reading ability is the advantage that 
helps students succeeds in their college education. 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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2. The Meaning of Reading  
 Reading is one of basic skills that graduates accept as essential tecniques to 
achieve not only their academic needs, but more importantly, their life goals.written 
or printed). It was stated in Webster’s Dictionary that the word “read” is “to go over 
or become acquainted with or get through the contents of a book, magazines, 
newspaper, letters, etc.”According to Urquhart & Weir, 1998 states that Reading is the 
interactive process between reader and writer, and reader and the text. Reading 
involves receiving and interpreting information from printing. Mary Finocchiaro 
(1973:119) explains more about reading in that reading is bringing meaning to and 
getting meaning from printed or written material.Reading is a language related process 
unto which students should be helped to respond to the visual symbols which 
represent the same auditory signals to which they had responded previously. In 
addition, reading is usually attached by the word “comprehension”, as defined in 
Oxford Learner’s Dictionary it means:  “power to understand something, exercise to 
improve one’s understanding” and Webster’s School New Dictionary and Office 
states that comprehension means: “to grasp with the mind, conceive” and enhacing 
by Koda (2005) that comprehension occurs when the reader extracts and integrates 
the information from the text and combines it with background knowledge. 
 So, I would like to semmarize that reading is about understanding written 
texts. It is a complex activity that involves both perception and thought. Reading 
consists of two related processes of word recognition and comprehension. Word 
recognition refers to the process of perceiving how written symbols correspond to 
one’s spoken language. Comprehension is the process of making sense of words, 
sentences and connected text. Readers typically make use of background knowledge, 
vocabulary, grammatical knowledge, experience with text and other strategies to help 
them understand written text in their reading. In order for the non-native speaker 
language learner to be successful the nuance of the language must be gleaned from 
personal experience and reading long ago vocabulary words in context so as to 
measure the full meaning and feeling of the written inferences. In its’ simplest form, 
“I love you” is understandable but the comprehension of the nuanced “I love you 
for your kindness, depth of character and inner sweetness” needs a more 
comprehensive knowledge gleaned from reading. 
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การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
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เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
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นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
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คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
 
 
  

Vol7 No._61.indd   185 24/7/2561   20:53:17

249185

ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
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3. Reading Theories  
 These are only three maintheories that explain the nature of learning to 
read for helping the development of graduates’ abilities in teaching methodology: 1) 
The “Traditional Theory”, or bottom up processing, which focused on the printed 
form of a text. 2) The “CognitiveTheory”, or top-down processing, enhanced the role 
of background knowledge in addition to what appeared on the printed page.3) The 
“Metacognitive Theory”, which is based on the control and manipulation that a 
reader can have on the act of comprehending a text, and thus, emphasizes the 
involvement of the reader’s thinking about what he is doing while reading. 
 3.1. The Traditional Theory 
 Many ideas refered to the “Traditional Theory” as follows: according to 
Omaggio (1993 : 45 - 46) claimedabout learning was based upon“habit formation, 
brought about by the repeated association of a stimulus with a response”and 
language learning was characterized as a“responses ystem that humans acquire 
through automatic conditioning processes,”where“some patterns of language are 
reinforced (rewarded) and others are not,” and “only those patterns reinforced by 
the community of language users will persist”. Dole et al. (1991) told that novice 
readers acquire a set of hierarchically ordered sub-skills that sequentially build 
toward comprehension ability. Having mastered these skills, readers are viewed as 
experts who comprehend what they read. Accomplished readers are passive 
recipients of information in the text. Meaning resides in the text and the reader has 
to reproduce meaning. Gray and Rogers, cited in Kucer (1987), the bottom - up 
approach to reading is known as phonics, which requires the learner tomatch letters 
with sounds in a defined sequence. According  to this view, reading is a linear 
process which readers decode a text word by word, linking the words into phrases 
and then sentences. Samuels and Kamil (1988 : 25), emphasized behaviorism and 
treated reading as a word recognition response to the stimuli of the printed words, 
where “little attempt was made to explain what went on within the recesses of the 
mind that allowed the human to make sense of the printed page”. In other words, 
(Anderson, 1994), stated that textual comprehension involved adding the meanings 
of words toget the meanings of clauses. Nunan (1991), told that reading in this 
traditional theory is basically a matter of decoding a series of written symbols into 
their aural equivalents in the quest for making sense of the text. He referred to this 
process as the “bottom-up” view of reading and McCarthy (1999), has called this 
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view “outside-in”processing, referring to the idea that meaning exists in the printed 
page and is interpreted by the reader then taken in.  
 3.2 The Cognitive Theory 
 Many ideas referred to the cognitive theory as follows: In the 1960s a 
paradigm shift occurred in the cognitive sciences. Behaviorism became somewhat 
discredited as the new cognitive theory represented the mind’s innate capacity for 
learning, which gave new explanatory power to how humans acquired their first 
language; this also had a tremendous impact on the field of ESL/EFL a 
spsycholinguists explained“how such internal representations of the foreign 
language develop within the learner’s mind” (Omaggio, 1993 : 57) and the new 
cognitive and top-down processing approaches revolutionized the conception of 
the way students learn to read (Smith, 1994). In this view, reading is not just 
extracting meaning from a text but a process of connecting information in the text 
with the knowledge the reader brings to the act of reading. In this sense, reading is 
a dialogue between the reader and the text which involves an active cognitive 
process in which the reader’s background knowledge plays a key role in the creation 
of meaning (Tierney and Pearson, 1994). Reading is not a passive mechanical activity 
but purposeful and rational, dependent on the priorknowledge and expectations of 
the reader.It is not merely a matter of decoding print to sound but also a matter of 
making sense of written language (Smith, 1994 : 2). Schematheory closely related 
to top-down processing called schema theory also had a major impact on reading 
instruction. It describes in detail how the background knowledge of the learner 
interacts with the reading task and illustrate show a student’s knowledge and 
previous experience, Schematheoryis based on the notion that past experiences 
lead to the creation of mental frameworks that help a reader make sense of new 
experiences. In addition, the “top-down” model is in direct opposition to 
the “bottom-up” model, according to Nunan (1991) and Dubin and Bycina (1991), 
the psycholinguistic model of reading and the top-down model are in exact 
concordance, then Goodman (1967; cited in Paran, 1996) presented reading as a 
psycholinguistic guessing game, a process in which readers sample the text, make 
hypotheses, confirm or reject them, make new hypotheses, and so forth. Here, the 
reader rather than the text is at the heart of the reading process.Enhancing of the 
Schema Theory of reading also fits within the cognitively based view of reading. 
Rumelhart (1977) has described schemata as "building blocks of cognition" which are 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
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used in the process of interpreting sensory data, in retrieving information from 
memory, in organising goals and subgoals, in allocating resources, and in guiding the 
flow of the processing system. Rumelhart (1977) has also stated that if our schemata 
are incomplete and do not provide an understanding of the incoming data from the 
text we will have problems processing and understanding the text. 
 3.3 The MetacognitionTheory 
 According to Block (1992), there is now no more debate on “whether 
reading is a bottom-up, language - based process or a top -down, knowledge - 
based process.” It is also no more problematic to accept the influence of 
background knowledge on readers. Research has gone even further to define the 
control executed by readers on the trial to understand a text. This control is what 
Block has referred to as meta-cognition. Meta - cognition involves thinking about 
what one is doing while reading. Klein et al. (1991) stated that strategic readers 
attempt the following while reading by identifying the purpose of the reading before 
reading, identifying the form or type of the text before reading, and thinking about 
the general character and features of the form or type of the text.  
 So, I would like to summarize that the traditional theory in reading focused 
on the printed form of a text and moving to the cognitive view that enhanced the 
role of background knowledge.Althoughthis theory of reading has almost always been 
under attack as being insufficient and defective for the main reason that it relies on 
the formal features of the language, mainly words and structure.It is possible to 
accept this rejection in fact. The cognitive theory in reading emphasized on the 
interactive nature of reading and the constructive nature of comprehension because 
besides knowledge brought to bear on the reading process, a set of flexible, 
adaptable strategies are used to make sense of a text and to monitor ongoing 
understanding in reading.Metacognition theory in reading enhanced and enriched the 
learning experiences, applied metacognitive strategies such as self-awareness and self 
monitoring, developing independent learners who can control their own learning and 
learn how to learn for life in a step-by-step process of evaluation during the learning 
process and developing higher learning and problem solving skills in reading. 
 
4. Reading Techniques 
 According to Sullivan, W.R. (2014) 1:12-15 introduced 4 techniques in 
skimming, scanning, intensive reading and extensive reading as follows:  
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 4.1 Skimming is reading technique that looks only for the general idea of a 
reading material. It is just like what the word is, you are just reading parts of the story, 
article or report in a generalized manner. Most people use skimming  reading when 
the article, story or selection that they are to read is quite long  and the topic may 
not be appealing to them. Students use skimming when they cram; it’s like mediocre 
reading since you claim you have read the text but in reality you have read only 
a portion of it. Skimming may speed up reading but it may not work all the time in 
understanding a text. Additionally, since skimming is a technique deployed principally 
to “plow” through lengthy treatise of substantial volume, it is of little worth when 
the text is of a highly technical nature or of a literary nature using metaphoric or 
stylized writing that only in depth reading can be used for successfully. 
 4.2 Scanning may be similar to skimming technique but you are mainly 
looking at specific facts that are in a text. You are not reading an entire text at all 
but instead you are only reading specific information. This may work for infor - mative 
reading material but not for fictional reading or literature. It works great in reading 
instructions and how-to articles since you do not waste time reading introductions 
but you would rather get on with more important part of your text.  
 4.3 Intensive Reading is all about reading technique with a deeper purpose 
and that is to understand the reading material to acquire newer and more complex 
skills and new knowledge. Although this technique is ideal in retaining  learning for a 
long period of time it may require time to do and thus could be time consuming.  
 4.4 Extensive Reading is simply relaxed reading technique. This kind of 
reading is done by book lovers as they read a book that they intend for leisure 
purposes. You read in a recreational manner and may at the same time let your 
imagination take flight as you imagine yourself being a character or an element in the 
story. A person that does extensive reading may read in whatever pace he is 
comfortable with; there is no rush but if he can read using speed reading techniques 
he may be able to finish as many stories or books as he can. You may adapt a variety 
of reading types and may use one for a particular activity. However, by using speed 
reading techniques you can double or triple the amount of topics, articles and 
paragraphs that you can read and understand in one sitting! And remember that the 
more you read the more you will learn so technically you will be able to learn a lot 
when you adapt speed reading in your everyday activities.  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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 4.5. Speed Reading by Wise, T. (2014), it is a set of methods and 
techniques which are applied to train someone in reading more quickly, quite 
basically. These can be learned and applied by an individual or they can also do it 
by joining a spe- cial program, by reading books, watching videos and even attending 
dedicated seminars.  
 4.6. SQRRR or SQ3R is a reading comprehension tecnique named for its five 
steps: survey, question, read, recite, and review. The technque was introduced 
by Francis P. Robinson, an American education philosopher in his 1946 book Effective 
Study. The method offers a more efficient and active approach to reading textbook 
material. It was created for college students, but is extremely useful for young 
students as well. Classrooms all over the world have begun using this method to 
better understand what they are reading.  
 Step 1: Survey: The first step, survey or skim, advises that one should resist 
the temptation to read the book and instead first go through a chapter and note 
headings, sub-headings and other outstanding features, such as figures, tables, and 
summary paragraphs. This survey step only takes 3-5 minutes, but it provides an 
outline or framework for what will be presented. The reader should identify ideas 
and formulate questions about the content of the chapter. 
 Step 2: Question: Generate questions about the content of the reading. 
For example, convert headings and sub-headings into questions, and then look for 
answers in the content of the text. The Question step again only takes 3 -5 minutes 
to complete, but it will motivate the reader to seek answers to the quest ions. 
 Step 3: Read (R1): Use the background work done with "S" and "Q" in order 
to begin reading actively. This means reading in order to answer the questions raised 
under "Q". Passive reading, in contrast, results in merely reading without engaging with 
the study material. 
 Step 4: Recite (R2):  The second "R" refers to the part known as "Recite." 
The reader should try to retrieve from memory what was learned in the same manner 
as telling someone else about the information. It is important that the reader  use 
his/her own words in order to formulate and conceptualize the material. Try recalling 
and identifying major points and answers to questions from the "Q" step. This recital 
step may be done either in an oral or written format and is related to the benefits 
of retrieval in boosting long-term memory for the material. 



254176
Vol.7 No.2 (Special Issue) April - Jun 2018

 
 

camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
  

Vol7 No._61.indd   176 24/7/2561   20:53:08

254176
Vol.7 No.2 (Special Issue) April - Jun 2018

 
 

camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
  

Vol7 No._61.indd   176 24/7/2561   20:53:08

 Step 5: Review (R3): The final "R" is "Review." Once you reach the end of 
the passage, say back to yourself what the point of the whole passage is again, using 
your own words. 
 Six English reading techniques are introduced for undergraduates in 
increasing learning and knowledge that are so important for them because reading 
tecniques are crucial skills to achieve not only their academic needs, but more 
important for their life goals by starting from skimming, scanning, intensive reading, 
extensive reading, speed reading and SQ3R reading. 
 In any event, one must employ various techniques in the quest of reading 
proficiency and while there are substantive arguments for this theory or that theory, 
the reality is that theory and technique cannot substitute for application in fact, 
rather than theory. It is hardly opinion that successful “non-native” speaking readers, 
through diligence, perseverance and application of all of the above techniques will 
find an increased ability to comprehend and digest more completely even the most 
nuanced of texts with continued practice in these disciplines. 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ABSTRACT 

The 11th National Economic and Social Development Plan (2012-2016) was 
established in a time when Thailand was facing socio-economic and environmental 
conditions rapidly changed and severely affected in the past period. Accordingly, the 
government has adopted the principle of "Sufficiency Economy Philosophy" to apply in 
the development of country from individual, family, community, society to national 
level in order to strengthen immunity and to help Thai society to stand firmly and 
sustainably develop amidst the world economy changes.  
Keywords : Sufficiency Economy Philosophy, rural development 
 

 
1. INTRODUCTION 
 The Thai society has evolved into a fast-changing country-to-city transition. 
Unfortunately, rural development and politics are discrete, lack of links to balance 
development affecting some people in the countryside to face poor situation that is not 
appropriate. As if people of the country are weak, the nation also will be weak. So that 
it should be cared about and paid great attention of solving poor problems of rural 
people continuously and stimulated to enable them apply knowledge and ability to 
develop self capability to be self-reliant. 
 First of all, developmental concepts should be aware of the fact that 
development must be determined targets on development’s results and decision-
making to use fundamental values to determining as well as direction of the country 
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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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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development that will vary according to the values and basic beliefs of the social 
ideology. Secondly, the development goals describe the desirability of society in terms 
of economy, society and politics will depend on determining value of the democratic 
government's development goals. As a representative of the masses in society, the 
country development can be divided into two sectors: the urban and the rural 
development sector. In fact, the rural development is part of national development. 
 
2. RURAL DEVELOPMENT IN ACCORDANCE WITH THE ROYAL INITIATIVE 
 The rural development in accordance with the projects of the royal initiative 
focuses on matters as strategies and solutions (Development Military Commander, Unit. 
Supreme Military Command. 2007: 603) as follows: 
 2.1 Help to be Self-reliant 
 Factually, the poverty of rural people is a major problem due to involving 
the majority of people. The government itself admits that there are at least 10  million 
rural people who are still in poor situation and be unable to help themselves properly. 
 Accordingly, His Majesty the King Rama IX was aware of such problems and 
aimed to help people to develop themselves for their self-reliance under His initiative as 
follows: 
 " . . .  Understanding situations and circumstances of those whom we aim to 
help is most important. Helping them to get what they deserve as needed that is the 
most effective way to help each case. We need to consider desirers and needs first and 
also need to understand whom we are helping to realize what are their positions?, how 
to get help?, and how much? And on the other hands, to help it is important that we 
will help them in order to enable them help themselves... " 
 The development is aimed at strengthening community as the self-reliant 
community. The village leaders who are respected by the villagers like monks or abbots 
may be used to help bringing prosperity to the village, starting from small activities at 
first. In this connection, the King used term "blast from inside" meaning that the 
community or village should be strong at first, then come out to the outside society. It is 
not the taking of prosperity or the person from outside society to clash with the 
community or village that did not prepare or set up. According to this, the King gave 
example of development in the way of building roads and creating infrastructure vastly, 
sometimes, it is not sure that will succeed to develop as self-reliant communities. What 
is the important tool? to make a strong community is that people learn to work as a 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
 
 
  

Vol7 No._61.indd   185 24/7/2561   20:53:17

group in form of a cooperative to solve problems of community or to make a living 
together. 
 2.2 The promotion of modern academic principles suitable to people. 
 Agriculture is the basic profession of Thai countryside society for long times. 
About two thirds of the population live in agriculture. Accordingly, the agricultural 
development is regarded as an important goal of rural development and the country as 
a whole. Agriculture is a branch of high importance in every National Socio-economic 
Development Plan. Although the results of development in the past would make huge 
progress of the agriculture, but agriculture is also a branch of production with several 
problems. A main problem of agricultural development today is efficiency of 
productivity. One factor that affects agricultural productivity is knowledge and 
understanding of production based on modern academic principles. 
 His Majesty The King Rama IX had paid great attention on the said problem as 
considered by the Royal Initiative as follows: 
 "... the life of a farmer or all people has food, cloth, dwelling, and medicine 
... in the profession of farmer, it must be cultivated. The cultivation or livelihood is 
required academic principles from which plants should be appropriate, how to use 
fertilizer or machine. It is regarded as academic principle which is part of life ... and also 
in academic terms, presently, tools and fertilizer as well as academic principle have 
been applied, but expensive, so if you try to practice in the scope of power before, 
then, gradually build up more academic it will be stable ..." 
 His main principle of development is, firstly, development depending on 
problems and environments of each area. Therefore, the development in accordance 
with the Royal Project in nature of the study and the research took place, well-known as 
“the Royal Development Study Center” is located in various regions around the country 
so that people can learn and train various training programs: agriculture, household 
industry and living arts that learner can bring for actual implementation. 
 2.3. Natural Resources Conservation 
 Natural resources can be considered as a basic production factor that is the 
base of long-term development of the country. The result of the development focusing 
on economic growth affects development of the various areas focusing only on 
enhancing the productivity of every branch of production, regardless problems and 
limits of natural resources such as land, water, forest, etc. The use of those increased 
rapidly and finally those have deteriorated and less respectively, as follows: 

1) Conservation of Forest Resources 



260176
Vol.7 No.2 (Special Issue) April - Jun 2018

 
 

camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 
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prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 
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long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 
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His Majesty the King Rama IX thought that forest is regarded as a resource 
that humans consume such as woodworking, forest product finding, lumber production, 
etc., resulting in the public income and the nation, somehow. It is also an important 
factor for success of rural development especially in terms of solution to the problem 
of drought or floods caused by the destroyed forest. 
  2) Soil Development 
 The farmer should be encouraged to learn and understand how to conserve 
soil and water as well as to improve soil quality that can be done manually. In this 
connection, His Majesty the King Rama IX had the initiative to improve and conserve soil, 
not to plow or peel, but the remaining trees must be preserved in order to maintain the 
moisture of soil. Besides, there is also a royal initiative the Center for Development 
Studies in which the study was conducted on the creation of soil and water 
conservation systems as an example to prevent leaching, soil erosion, plant propagation 
for soil conservation and soil maintenance, including demonstration of soil development 
for farmers; in some areas, degraded soils have been degraded by various causes, such 
as soil, swamp, salty soils, and sandy soils, to be suitable for agricultural uses. On the 
other hands, soil development process must be explained to people to be practiced 
just for benefits of public participation. 

3) Water Resources Conservation 
The agricultural area in Thailand is about 147 million rais, of which only 16 

million rais are located in irrigation. In this area, only 4-5 million rais of irrigation water is 
used for whole year. Therefore, it can be seen that most farmers still rely on agriculture 
for rain water, especially in the Northeast. There are about 60 million rais of agricultural 
areas, and only 1.6 million rai of agricultural area in the irrigation area. 

2.4. Quality of life 
His Majesty the King Rama IX considered ways to improve life quality of 

population by focusing on basic problem that is about the four factors: the need to 
have quality food, clothes, proper dwelling, and people health to get rid of disease that 
encroaches, and to educate as well as to promote moral for people. It is evident that 
the development will be effective, starting with "good morale" to be able to fight against 
possible obstacles and to be strong enough to develop oneself and the nation so far. 

Sumeth Tantivejjakul, (Thai Encyclopedia for the Youth, Vol. 12 , 198 8 ) , sited 
that while the natural environment that affects agricultural production, such as water, 
forest, etc., has deteriorated over time. As a result, rural development has failed to 
achieve its goals effectively. So that efficiency of management should be added by 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
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supporting roles of community and organizations in preventing and addressing security 
issues in the targeted areas, and encouraging volunteer and cooperation for community 
and local development. It also includes the cooperation of all concerned parties by 
considering the development of social and economic capitals in the existing targeted 
areas to maximize the benefits of development. 

   Having discussed on the concept of rural development, many scholars have 
given their views on principles, methods and strategies for rural development as follows: 

 1. Rural Development as Agricultural Development: This concept is a result of 
economic growth theory because agriculture has been regarded as the main branch of 
countryside. If there is development of agriculture, it will make people in the rural areas 
have income and standard of living. In this connection, there are 2 factors affecting 
agricultural development: Essential Factor and Accelerated Factors.  

1. Education for Development 
2. Credits for Agriculture 
3. Operation of Farmer Group. 
4. Improvement and Expansion of Planted Area 
5. National Planning for Agricultural Development 

The concept of rural development is agricultural development being main concept of 
rural development in general and also concept that is closely related to the theory of 
economic growth. The essence of this concept is that in the Third World the rural 
economy is agricultural economy, the major sector in which the people are less than 3 
quarters of the country (Pridi Chotchuang et al., 2003: 89) 
 
3. CONCLUSION  

Development of life quality to properly live and develop oneself as well as 
the country to prosper in accordance with the development guidelines that can be 
resolved at the root of problem relevantly is regarded as His Majesty the King's ideas on 
"Sufficiency Economy" or "New Theory" aiming self-reliance and external dependence to 
a minimum, whether inputs or market for consumption first, the remains are then 
brought to market integrated into agricultural production management with a complete 
system in itself and clear management process. After His Majesty the King Rama IX had 
guided the way of life via the philosophy of sufficiency economy to step through the 
economic crisis in Thailand and to adhere to the sufficiency economy with the ability of 
Thai rural community. Whether it is consumer production and commercial production, 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 
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not in the consumer society and no bondage with anything, but the philosophy of 
sufficiency economy should be adhered for living in daily life.  
 The Thai Rural Development in accordance with the Royal Initiative should 
focus on human development in which man and society are to be developed along the 
way by transforming the development structure into a holistic, multi-link dimensional 
together like economy, society, technology, religion, culture and environment in order to 
develop according to the principles of reasonableness, understanding, accessibility, 
development, knowledge, love, unity, unshake the barriers, adhere to the common 
good and for the benefit of people in the sequence. It is also consistent with the way of 
life of Thai society and enhances morals, morality as well as ethics in the performance 
of duties and lives with sufficiency, which will be a good immunity of society and the 
nation as a whole. 

The study of basic concepts of driving development according to the strategic 
plan for integrating development driven by the Sufficiency Economy Philosophy 2016 -
2 0 1 7  shows the development of a linkage economy system from the national 
development framework by determining 7  strategies: The first Strategy:  Driving 
development according to Sufficiency Economy Philosophy in agriculture and rural 
sectors. 

The second Strategy:  To develop study of the philosophy of sufficiency 
economy by cultivating children, youth and ordinary people to have enough living 
features. Third Strategy: Service for Tourism, Industry and entrepreneurship to promote 
and support private businesses, industry and retailers. Fourth Strategy: Promote driving 
development in accordance with the Philosophy of Sufficiency economy in foreign 
affairs for propagation worldwide. Fifth Strategic:  Increase the role of information 
proactively to propagate a philosophy of sufficiency economy to the public. Sixth 
Strategy: develop in accordance with the Philosophy of Sufficiency economy in aspect of 
security integrated drive between the Army and the Agency. Seventh Strategic: to create 
a management mechanism to drive performance with efficiency and integration into 
technology as the diagram of relationship of rural development under the concept of 
sufficiency economy. 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
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The concept of rural development under the philosophy of sufficiency 

economy demonstrates the link between rural development principles and the 
Sufficiency Economy Philosophy by integrating modern science or eco-friendly 
agriculture and makes a major income for the family and self-reliance. 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  1. เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิ การในการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชน อ าเภอวังทรายพูน  จังหวัดพิจิตร  2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของพระ
สังฆาธิการในการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล  3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะบทบาทของพระสังฆาธิ การในการเกื้อกูล
ประชาชน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 
 การวิจัยแบบผสานวิธี  ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) โดย
ใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire)  ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.921 และเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพระสงฆ์ จ านวน 166 รูป วิเคราะห์
ข้อมูล  โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนชนิด
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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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ทางเดียว (One way Analysis of Variance) และการวิจัยเชิงคุณภาพสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth 
Interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 10รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. บทบาทของพระสังฆาธิการในการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชน อ าเภอวั งทรายพูน
จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน คือ  ด้านทาน  ด้านปิยวาจา  ด้านอัตถจริยา  ด้านสมานัตตตา  ตามล าดับ  
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นบทบาทของพระสังฆาธิการในการช่วยเหลือเกื้อกูล
ประชาชน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวม  ด้วยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) พบว่า
โดยภาพรวมพระสงฆ์ที่มีอายุ พรรษา วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม แตกต่างกัน
จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส าหรับพระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาสามัญมีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระ
สังฆาธิการในการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ไม่แตกต่างกันจึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะบทบาทของพระสังฆาธิการในการเกื้อกูล
ประชาชน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ได้แก่ 1) การขาดแผนงานและ การกระจายงานและ
อนุเคราะห์ส่งเสริมในการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั้ง 4 ด้านให้แก่ชุมชนไม่ทั่วถึงครอบคลุมทุก
พ้ืนท่ี 2) ขาดการจัดกิจกรรมการด้านส่งเสริมในงานการสาธารณสงเคราะห์ให้แก่ชุมชน และการ
ด าเนินงานหรือด าเนินกิจกรรมขาดความต่อเนื่องและเป็น รูปธรรม  3) คือขาดก าลังทุนสนับสนุนและ
ขาดการประสานร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชน 4) คือขาดการส่งเสริมสนับสนุน
จากคณะสงฆ์ และประกอบกับการท างานต่างวัดต่างท าขาดความร่วมมือกันท างาน ท าให้การท างาน
ไปคนละทิศไม่สอดคล้อง กันท าให้งานด้านการสาธารณสงเคราะห์ไม่ก้าวหน้า 5 )ขาดบุคลากรที่มี 
คุณภาพและประสิทธิภาพในการท างานและรองรับการปฏิบัติงานในอนาคตเป็นจ านวนมาก  
ข้อเสนอแนะวัดต้องมีการวางแผนงานที่ดีและมีการแบ่งงาน กระจายงานในด้านการพัฒนาจิตใจ
ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่ และวัดต้องมีการสร้าง กิจกรรมและส่งเสริมการมีส่วนกับชุมชน
ในงานพัฒนาจิตใจ และควรจัดอย่างต่อเนื่องมีแบบแผน ที่ชัดเจนและมั่นคง วัดต้องจัดหางบประมาณ
และทุนในการด าเนินงานอย่างเพียงพอ เหมาะสม และต้องร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงาน
ของเอกชนเพ่ือจะได้ร่วมมือกัน ท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และคณะสงฆ์ต้องให้ความส าคัญใน
การส่งเสริมสนับสนุน และ ต้องมือประสานงานร่วมมือเป็นเครือข่ายเดียวกัน เพ่ือการท างานจะได้มี
ทิศทางเดียวกัน ตลอดจนวัดต้องพัฒนาส่งเสริมบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการท างาน
และรองรับ การปฏิบัติงานในอนาคตเป็นจ านวนมาก ที่ส าคัญควรท างานอย่างมีระบบเป็นแนวทาง
เดียวกัน และมีเครือข่ายรวมมือกันอย่างจริงจัง เพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาต่อไป 
ค าส าคัญ : บทบาท : พระสังฆาธิการ : ประชาชน 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
 
 
  

Vol7 No._61.indd   185 24/7/2561   20:53:17

 

ABSTRACT 

 Objectives of this research were: 1. To study the roles of administrative 
monks in people at Wang Sai Phon District, Phichit Province ,  2. To study the 
comparison of administrative monks’ roles in Supperting people at Wang Sai Phon 
District, Phichit Province and 3. To study problems, obstacles and recommendation 
the roles of administrative monks in Supperting people at Wang Sai Phon District, 
Phichit Province. 

Methodology was the mixed methods; The quantitative research collected 
data by survey method  from 166 samples with questionnaires, analyzed data with  
statistics: frequency, percentile, mean and SD, standard deviation, t-test and F-test 
and one way ANOVA.  The qualitative research collected data from 10 key 
informants, interviewing with structured  in-depth-interviewing scripts and analyzed 
data by descriptive interpretation.     

Findings were as follows: 

 1. The roles of administrative monks in Supperting people at Wang Sai 
Phon District, Phichit Province by overall were at high level (  = 4.10)  and classified 
by each aspect; giving, sweet words, beneficially  and proper behavior were also at 
high levels consecutively. 

 2. Monks’ opinions towards the roles of administrative monks in people 
at Wang Sai Phon Districtm Phichit Province by F-test finding that administrative 
monks with different age, Dhamma and Pali educational levels, had different roles 
in peoplecharity, accepting set hypothesis. Administrative monks with formal 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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educational levels did not have different roles in Supperting people at Wang Sai 
Phon District, Phichit province, denying the set hypothesis.   

 3. Problems, obstacles and recommendation for the roles of 
administrative monks in people at Wang Sai Phon District, Phichit Province were 
that 1) lack of working plan for charity distribution to cover the whole communities, 
2) lack of continuous and concrete promotion activities to promote the charity 
distribution, 3) lack of support and coordination with state and private agencies, 4) 
lack of support from Sanga Order, each monastery conduct the activities on their 
own in their own ways at different directions causing the activities not effective, 5) 
lack of qualified personnel preparation to manage the works effectively in the 
future.   

 Recommendation:  Monasteries must have good planning and job 
division, empowerment of works in mental development and should conduct this 
activity continuously with good, clear and sustainable plan, monasteries must 
allocate enough and proper budget, cooperating with state and private agencies in 
order to  work effectively. Sangha Order must see the importance of this charity , 
coordinating with other agencies and networks so that the work would be in the 
same direction, Monasteries must develop and support personnel for higher 
positions and responsibility in the future. More importantly, Sangha Order must 
work together systematically with network to move in the same direction seriously 
for the sustainability of Buddhism.    

Keywords : The Roles, Sangha, People 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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1. บทน า  
 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูล และเพ่ือความสุขแก่มหาชนเป็นอันมาก 
เพ่ือเป็นการอนุเคราะห์ต่อชาวโลก เพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพ่ือความสุขแก่เทวดาและมนุษย์
ทั้งหลาย ประกายความคิดที่เกิดขึ้นภายในพระทัยของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ในอดีต
กาล จนถึงเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเกิดจากพ้ืนฐานเดียวคือปรารภความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่สรรพสัตว์ มี
ความประสงค์จะช่วยให้พระองค์หลุดพ้นจากสังสารทุกข์ แล้วจะช่วยคนอ่ืนให้หลุดพ้นจากสังสารทุกข์
ตามไป ความคิดนี้ด ารงอยู่ในพระทัยผ่านภพชาติมาเป็นอเนกจนในที่สุดก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า 
ภารกิจของพระองค์ต่อชาวโลกในการประดิษฐานพระพุทธศาสนานั้นสอดรับกับอุดมการณ์ข้างต้น 
ดังที่ทรงแสดงการบังเกิดของเอกบุคคลไว้ใน อังคุตตรนิกาย เอกนิบาตความว่า “เอกบุคคล เมื่อ
บังเกิดขึ้นในโลก ย่อมบังเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์ต่อชาวโลก 
เพ่ือประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพ่ือความสุข แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เอกบุคคลนั้นคือ พระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้า” ดังนั้นงานประดิษฐานพระพุทธศาสนาของพระองค์ จึงมุ่งตรงไปที่การพัฒนา
คุณภาพของพุทธบริษัทให้สามารถเข้าถึงที่พ่ึงของตนด้วยตนเอง พระองค์ได้ตรัสแก่สหัมบดีพรหม
ที่มากราบทูลอาราธนาตอนหนึ่งว่า “บัดนี้เราเปิดประตูอมตะแก่ท่านแล้วผู้ประสงค์จะฟังจงน้อม
ศรัทธามาเถิด (Phrathepdilok (Rabaep Thitayano),2006:45-46) 
 ประเด็นที่ส าคัญอันเป็นสิ่งที่พระสงฆ์และวัดพึงตระหนักจากสภาพสถานการณ์ปัจจุบัน
ของสังคมและชุมชนเปลี่ยนไปมาก รวมทั้งประชาชนในรอบความเป็นอยู่อยากล าบากในการด าเนิน
วิถีชีวิตยิ่งขึ้น โดยเฉพาะปัญหาในด้านจิตใจและด้านการคลองชีพ กระแสวัตถุนิยมและการบริโภค
นิยม ตลอดจนละเลยและขาดการใส่ใจในศิลปวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่จึงท าให้เกิดปัญหาด้านต่าง ๆ 
ขึ้นชุมชน ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะเป็น เจ้าอาวาสวัด ซึ่งเป็นแกนน าหลักของชุมชนในการให้การ
อนุเคราะห์สงเคราะห์ให้บริการด้านต่างๆ แก่ชาวบ้านในชุมชนในด้านสาธารณสงเคราะห์นั้น จึงเห็น
ว่ามีความจ าเป็นมาก ที่จะต้องท าวิจัยศึกษาเรื่อง บทบาทของวัดต่องานด้านสาธารณสงเคราะห์ เพื่อ
จะได้ทราบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อวัดและมีความต้องการให้ช่วยสงเคราะห์ในเรื่องใดบ้าง และ
ศึกษาผลกระทบในด้านใดกับวัดบ้าง เพ่ือวัดจะได้มีแนวทางปรับปรุงพัฒนาวางแผนด าเนินงานด้านสา
ธารณสงเคราะห์ ให้เป็นไปในทางทิศใดอันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่วัดและชุมชนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการในการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชน อ าเภอวัง
ทรายพูน  จังหวัดพิจิตร 
 2.2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของพระสังฆาธิการในการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชน 
อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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 2.3 เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะบทบาทของพระสังฆาธิการในการ
เกื้อกูลประชาชน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยแบบผสานวิธี  ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) โดย
ใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire)  ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.921 และเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพระสงฆ์ จ านวน 166 รูป วิเคราะห์
ข้อมูล  โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนชนิด
ทางเดียว (One way Analysis of Variance) และการวิจัยเชิงคุณภาพสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth 
Interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 10รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
  
4. สรุปผลการวิจัย 
 4.1 ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พระสังฆาธิการท่ีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.00  มีพรรษา 11-20 พรรษา คิดเป็นร้อย
ละ 35.50 มีวุฒิการศึกษานักธรรมเอก จ านวน 117 รูป คิดเป็นร้อยละ 70.50 วุฒิการศึกษาต่ ากว่า
เปรียญ 3 ประโยค จ านวน 110 รูป คิดเป็นร้อยละ 66.30  มีวุฒิการศึกษาสามัญต่ ากว่าปริญญาตรี 
จ านวน 109 รูป คิดเป็นร้อยละ 65.7 
 4.2 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทของพระสังฆาธิการในการช่วยเหลือเกื้อกูล
ประชาชน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร  พบว่าบทบาทของพระสังฆาธิการในการช่วยเหลือ
เกื้อกูลประชาชน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X   = 
4.05, S.D. = 0.343) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงระดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านอัตถจริยา (X   = 4.24, S.D.= 0.512) ด้านสมานัตตตา (X   = 4.11, S.D.= 
0.438) ด้านปิยวาจา (X   = 4.07, S.D.= 0.395) ด้านทาน (X   = 3.78, S.D.= 0.453)   
 4.3 การเปรียบเทียบบทบาทของพระสังฆาธิการในการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชาชน 
อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร สรุปได้ดังนี้ ผลการทดสอบสมมติฐานของบทบาทของพระสังฆาธิ
การในการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชาชน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยจ าแนกตามอายุ  
พรรษา  วุฒิการศึกษานักธรรม  วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม และวุฒิการศึกษาสามัญ เพ่ือน าไปสู่การ
ตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 4.4  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ คือการขาดแผนงานและ การกระจายงานและ
อนุเคราะห์ส่งเสริมในการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั้ง 4 ด้านให้แก่ชุมชนไม่ทั่วถึงครอบคลุมทุก
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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พ้ืนที่  ขาดการจัดกิจกรรมการด้านส่งเสริมในงานการสาธารณสงเคราะห์ให้แก่ชุมชน และ 
การด าเนินงานหรือด าเนินกิจกรรมขาดความต่อเนื่องและเป็น รูปธรรม  
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
 ด้านทาน  พระสังฆาธิการเป็นสื่อกลางในการรวบรวมทรัพย์และสิ่งของจ าเป็นเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน หรือตกทุกข์ได้ยาก พบว่า (1) ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาท
การปฏิบัติศาสนกิจด้านสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับแรกคือ ด้านการพัฒนาท้องถิ่นรองลงมาคือ 
ด้านการพัฒนาจิตใจ (2) ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และประสบการ
ในการเข้าวัดต่างกัน ตลอดจนมีความประพฤติดีด้วยศีลาจริยวัตรตามหลักพระธรรมวินัย มีความ
อดทนและเสียสละทุ่มเทอย่างจริงจัง เพ่ือความมั่นคงพระพุทธศาสนาต่อไป  สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัย Phrasamucharan  Charu Charoenwong (2012) ได้วิจัยเรื่อง บทบาทการปฏิบัติ
ศาสนกิจด้านสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดนครปฐม พบว่า (1) ประชาชนมี
ความคิดเห็นต่อบทบาทการปฏิบัติศาสนกิจด้านสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในจังหวัด
นครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก        
 ด้านปิยวาจา จากผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัย Phrakhrusakhonwiriyakhun (Phuma Kiao) (2013) ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของ
ประชาชนที่ต่อบทบาทการสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร” มีผลต่อการวิจัยพบว่า (1) ประชาชนในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มีความคิดเห็น
ต่อบทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์ของพระสงฆาธิการโดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อับดับแรก ได้แก่ ด้านการ
ด าเนินการเอง และด้านการเกื้อกูลประชาชนและสรรพสัตว์ (2) ประประชาชน เพศ อายุ และ
รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์ของพระสงฆาธิการ
โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกันแต่ประชาชนที่มีระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน 
 ด้านอัตถจริยา จากผลการศึกษาพบว่าพระสังฆาธิการ มีความคิดเห็นต่อบทบาทของ
พระสังฆาธิการในการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ในด้าน  
อัตถจริยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.24) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าค่าเฉลี่ย
สูงสุด( ̅ =4.66) พระสังฆาธิการไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ส่วนค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด( ̅ = 3.66) พระสังฆาธิการช่วยส่งเสริมสัมมาชีพเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เจริญรุ่งเรืองข้อ
ค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานวิจัย Phrakhrusakhonchotitham (Samruai Kittiphattho) 
(2013)  ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการด้านสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการการตามทัศนะ
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ของคนในเขตเทศบาลอ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร” ผลการวิจัยพบว่า (1) ประชาชนมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการด้านสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการการตามทัศนะของคนในเขต
เทศบาลอ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดย
เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า อันดับแรก ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จักการด้านสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการการในด้านการรับผลประโยชน์ รองลงมาคือ  
การบริการจัดการด้านการปฏิบัติและอันสุดท้ายคือ การจัดการและการวางแผน (2) ประชาชนที่มี
เพศรายได้ต่อเดือน และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
คณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการตามทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลอ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร ไม่แต่ต่างกัน แต่ประชาชนที่มีอยู่ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ด้านสมานัตตตา จากผลการศึกษาพบว่าพระสังฆาธิการ มีความคิดเห็นต่อบทบาทของ
พระสังฆาธิการในการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ในด้านสมานัตต
ตา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.11) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด ( ̅ = 
4.50) พระสังฆาธิการปฏิบัติตนเรียบง่าย เข้าถึงง่าย ไม่ถือตน พร้อมให้ค าปรึกษาต่อประชาชน
ตลอดเวลา ส่วนค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( ̅ = 3.81) พระสังฆาธิการเยี่ยมเยือนประชาชนอยู่เสมอ ข้อค้นพบ
ดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานวิจัย Phrakhrukittisakhontham (Siri Wimarachan) (2013) ได้วิจัย
เรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ ในเขตอ าเภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร” ผลการวิจัยพบว่า (1) ประชาชนมีส่วนร่วมด้านสาธารณ
สงเคราะห์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก อับดับแรกคือ ด้านการแสวงหาการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก 
ลองลงมาคือ ด้านการให้การสนับสนุน อยู่ในระดับมาก และระดับสุกท้ายคือ ด้านการสงเคราะห์
แบบให้เปล่า อยู่ในระดับปานกลาง (2) ประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มี
ส่วนร่วมด้านการสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ ในเขตอ าเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัด
สมุทรสาคร ไม่แตกต่างกัน แต่ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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6. ข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของพระสังฆาธิการในการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชน 
อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้  

6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
วัดควรให้ความส าคัญในด้านการพัฒนาจิตใจประชาชนให้มากเป็นพิเศษ  

ควรมี การท างานที่เป็นระบบระเบียบและมีเครือข่ายเดียวกัน และควรมีความร่วมมือและ
ประสานงาน กันอย่างมีความสามัคคี วัดควรก าหนดนโยบายและแผนงาน และจัดงบประมาณ เพ่ิม
บุคลากร มีการ ติดตามผลงาน ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจังและมีความต่อเนื่อง เพ่ือปลูกฝังให้
ชุมชนและคนไทยใกล้ชิดและเห็นความส าคัญของวัด มีแผนการและมาตรการในการพัฒนาเพ่ิม
ศักยภาพ ของพระสงฆ์ให้เป็นผู้มีความพร้อมในด้านการท างานด้านการพัฒนาท้องถิ่นของตนให้มี
ความ เข้มแข็งและมีคุณภาพต่อไป  

6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
ควรน าผลของการวิจัยนี้ไปเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการด้านการช่วยเหลือเกื้อกูล

ประชาชนในอ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ควรน าปัญหาที่ได้จากการวิจัยนี้มาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ยังมีปัญหาอยู่ โดยให้ทุก  

ภาคส่วน ในอ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาควรมีการปรับปรุงกล
ยุทธ์และบูรณาการการบริหารการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนในจังหวัดพิจิตรให้สม่ าเสมอและทั่วถึง
ยิ่งขึ้น 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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การจัดท าบัญชีเพื่อการจัดการศาสนสมบัติของวัด ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
THE ACCOUNTING MANAGEMENT FOR THE PUBLIC PROPERTY OF TEMPLES 

IN PHA NAKORN SRI AYUTTHAYA DISTRIC 
 

พระประจิรักษ์ มหาปญฺโ  (เมฆหมอก)  ประเสริฐ  ธิลาว๑พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ 
PhraPrajirak  Mahâpañño (Mekmok), Prasert Thilao, PhramahaKrisada Kittisobhano. ๒ 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1. ศึกษาการจัดท าบัญชีเพ่ือการจัดการศาสน

สมบัติของวัด ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 2. ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ 
และพระสงฆ์ ที่มีต่อการจัดท าบัญชีเพ่ือการจัดการศาสนสมบัติของวัด ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  3. ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการจัดท าบัญชี
เพ่ือการจัดการศาสนสมบัติของวัด ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา   

ด าเนินการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed - Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิง
ป ริมาณ โดยการวิ จั ย เชิ งส ารวจ เก็บข้อมู ลด้ วยแบบสอบถามจากพระสงฆ์ ในอ า เภอ
พระนครศรีอยุธยาได้จ านวน 251รูป จากพระสงฆ์ทั้งหมด 675 รูปโดยใช้สูตรการค านวณกลุ่ม
ตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับอยู่ที่ 0.978 เป็นค าถามแบบปลายเปิด และปลายปิด โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ  ค่าความถี่ ค่ าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test)  และค่าเอฟ (F-Test) และการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วย
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 9 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา   
เชิงพรรณนา 
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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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการจัดท าบัญชีเพ่ือการจัดการศาสนสมบัติของวัด 
ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการเก็บรักษาเงินของวัด ด้านการให้เช่าที่ดินหรืออาคาร ด้านการกันที่ดินซึ่ง
เป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์ ด้านการได้ทรัพย์สินมาเป็นศาสนสมบัติของวัด ด้านการให้เช่าที่ธรณี
สงฆ์ ที่กัลปนาหรือที่วัด ตามล าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ ต่อการจัดท าบัญชีเพ่ือการจัดการ     
ศาสนสมบัติของวัด ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยาจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่าพระสงฆ์ที่มี
สถานภาพ จ านวนพรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดท าบัญชี เ พ่ือการจัดการศาสนสมบัติของวัด ในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนพระสงฆ์ที่มีอายุ
ต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการจัดท าบัญชี เ พ่ือการจัดการศาสนสมบัติของวั ด ในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้  
 3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 1) เจ้าอาวาสและไวยาวัจกรบางวัดขาดความรู้ใน
การจัดการทรัพย์สินที่ได้มาเป็นศาสนสมบัติของวัด ตามที่ก าหนด 2) เจ้าอาวาสและไวยาวัจกรหรือผู้
จัดผลประโยชน์ของวัดมีการจัดท าแผนผังที่ดินไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 3)เจ้าอาวาสและ
ไวยาวัจกรบางวัดไม่มีการระบุวัตถุประสงค์ในสัญญาเช่าที่ดินของวัดชัดเจน 4) เจ้าอาวาสและ
ไวยาวัจกรก าหนดค่าเช่าไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติสงฆ์ 5) เจ้าอาวาสและไวยาวัจกรหรือผู้จัด
ผลประโยชน์ของวัดขาดความรู้ด้านการจัดท าบัญชีและการเก็บรักษาเงินวัด ข้อเสนอแนะ พบว่า      
1) ควรให้มีหน่วยงานที่รับชอบให้ความรู้ จัดฝึกอบรมในการได้ทรัพย์สินมาเป็นศาสนสมบัติของวัด 
เพ่ือให้การจัดการทรัพย์สินเป็นไปตามที่ก าหนด 2) ควรจัดท าแผนผังภายในวัดเพ่ือก าหนดพื้นที่แต่ละ
ชนิดให้ชัดเจนแปลงมีพ้ืนที่เขตพุทธาวาสเขตสังฆาวาสและเขตธรณีสงฆ์ 3) การท าสัญญาเช่าที่ดินของ
วัดในแบบสัญญาเช่าต้องระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าเช่าไปท าอะไร เพราะอาจจะน าที่ดินวัดไปใช้
กิจกรรมส่งเสริมอบายมุขก็ได้ 4) วัดควรมีมาตรการที่ชัดเจนในการบริหารจัดการเรื่องค่าเช่าที่ไม่ขัด
กับพระราชบัญญัติสงฆ์ 5) ควรพัฒนาความรู้ความสามารถของพระภิกษุสามเณรและบุคลากรภายใน
วัดให้เพ่ิมมากขึ้น 
ค าส าคัญ : การบัญชี, การจัดการ, ศาสนสมบัติ  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ABSTRACT 

 The Objectives Of This Research Were: 1. To Study The Accounting 
Management for Public Property Of Temples in Phranakorn Sri Ayutthaya District, 2. To 
Compare Monks’ Opinions Towards The Accounting Management for The Public Property 
And 3. To Study Problems, Obstacles And Proposal for The Accounting Management for 
Public Property Of Temples in Phranakorn Sri Ayutthaya District. 
 The Methodology Was The Mixed Methods: The Quantitative Research 
Collected Data By Using The Survey Method From 251 Samples Derived From Populations 
Of 675 Monks Using Taro Yamane’S formula With Opened And Closed End Questionnaires 
That Had A Reliability Value At 0.978, Analyzed Data With Descriptive Statistics: Frequency, 
Percentile, Mean And Sd, Standard Deviation, T-Test And F-Test. The Researcher Used The 
Qualitative Research To Collect Data From 9 Key Informants, Interviewing With Structured 
In-Depth-Interviewing Scripts And Analyzed Data By Descriptive Interpretation.  
 
Findings Were As Follows: 
 1. The Opinions of The Monks Were The Opinions of The Accounting 
Management for Public Property of Temples in Phranakorn Sri Ayutthaya District As A 
Whole At High Level When It Was Found That A High Level in All Aspects of The Measure 
To Keep The Money. The Property Has Religious Properties of The Renting of Land Or 
Buildings On The Land, Which Is A Measure That Is Useful. The Rental Tietrnisgstiekalpna Or 
Measured Respectively 
 2. Monks’ Opinions Comparison About The Opinions of The Accounting 
Management for The Public Property of Temples in Phranakorn Sri Ayutthaya District, 
Classified By Personal Factors And The Finding Came Out That Monks With Different Stat 
Usages, Dhamma Educational Levels, Educational Theologian And Educational Pili Formal, 
Did Not Have Different Opinions Towards The Opinions of The Accounting Management for 
Public Property of Temples in Phranakorn Sri Ayutthaya District, Denying The Set 
Hypothesis. Monks With Different Ordained And Pali Educational Levels Had Different 
Opinions Towards The Accounting Management for Public Property of Temples in 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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Phranakorn Sri Ayutthaya District With Statistical Significant Level At 0.05 Accepting The Set 
Hypothesis.  
 3. Problems Or Obstacles of The Accounting Management for Public Property of 
Temples in Phranakorn Sri Ayutthaya District Were That 1) The Abbot And The Counsellors 
in Some Temples Lack The Knowledge Asset Management Acquired for The Public 
Property of Temples, 2) Abbot And Counsellors Or The Benefits of Making Land Planning 
Relevant Standard, 3) The Abbot And The Counsellors in Some Temples Had No Specified 
Objectives in The Land of Clear, 4) The Abbot And The Counsellors in Some Temples 
Configure Rentals Not Act Disciplines, 5) The Abbot And Counsellors Or The Benefits Lack 
of Knowledge in Accounting And Retain The Money Measure Suggestion. It Was Found That 
1) There Should Be The Agency Received Like Knowledge, Training On The Property, As 
The Public Property of Temples. in Order To Manage The Assets According To The Set, 2) 
There Should Be A Preparation Within The Temple Area Diagram To Determine Each Kind 
To Clear The Field Area And Area of Buddha Monk Area Churchyard, 3) Contract Rent Land 
of Temples in The Contract Should Specify The Purpose And Make Clear That Rent To Do 
As It Might Bring The Land Use Activities Can Measure Functions, 4) Measure Should Take 
Measures To Clear The Management About The Rent Not Contrary To The Law of, And 5) 
To Develop Knowledge And Ability of The Monks, Novices And Personnel Within The 
Temples Even More. 
Keywords : Accounting, Management, Public Property. 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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1. บทน า  
การจัดท าบัญชี มีความส าคัญต่อกิจการ เพราะจะท าให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน ฐานะ

การเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการการควบคุม
ภายในและสามารถตรวจสอบได้ขององค์กร ทั้งองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาก าไร และ
องค์กรรที่เป็นสถาบันที่มิได้หวังผลก าไร องค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาก าไรนั้นย่อมมีระบบ
บัญชีที่ดีเนื่องจากองค์กรเหล่านั้นมีเงินทุนในการจ้างบุคลากรผู้มีความรู้ความช านาญในด้านการ
บัญชีเป็นผู้ออกแบบ และวางระบบบัญชีซ่ึงต้องจัดท าบัญชีตามกฎหมาย ในขณะที่องค์กรที่เป็น
สถาบันที่มิได้หวังผลก าไรยังขาดระบบบัญชีที่เหมาะสม ดังเช่นกรณีของวัด ซึ่งเป็นสถาบันการกุศล 
มีรายได้จากการรับบริจาคและจากการท ากิจกรรมทางศาสนาตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 
2505 วัดในพระพุทธศาสนาเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย (Institute of Buddhist Monks National 
Office of Buddhism, 2015 : 9)  
ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับระบบบัญชีของวัดได้แก่ ข้อบังคับการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายวัดใน
ประเทศไทย เริ่มขึ้นเมื่อปี 2511 ก าหนดในกฎกระทรวงฉบับ 2 ออกความตามใน พ.ร.บ. คณะสงฆ์ 
พ.ศ. 2505 ให้วัดที่ข้ึนทะเบียนถูกต้องจัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย โดยส่งข้อมูลให้เจ้าคณะปกครองปี
ละ 1 ครั้ง ก่อนปรับเปลี่ยนในปี 2550 เพ่ิมข้อบังคับการส่งข้อมูลให้กับ ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด ซึ่งที่ผ่านมาพบปัญหาไวยาวัจกร และเจ้าอาวาสไม่มีความรู้เรื่องการจัดท าบัญชี ท าให้ขาด
การน าส่งข้อมูล จาก 4 หมื่นวัดทั่วประเทศ มีเพียงร้อยละ 30 เท่านั้นที่มีความพร้อมบางวัดยังมิได้
จัดท าบัญชีตามค าแนะน าของกรมการศาสนา ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษา และ
จัดการศาสนสมบัติของวัด แต่ละวัดมีการจัดท าบัญชีกันเอง โดยส่วนใหญ่เจ้าอาวาสเป็นผู้จัดท าบัญชี
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการบันทึกรายการทางบัญชีบางวัดไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่
กัน ระหว่างผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบดูแลทรัพย์สินกับผู้จัดท าบัญชีเนื่องจากมีจ านวนบุคลากรไม่
เพียงพอ รวมถึงผู้ท าบัญชีของวัดขาดความรู้ความสามารถทางด้านการวางระบบบัญชีและการ
บริหารจัดการทรัพย์สิน ขาดเอกสารส าคัญในการรับเงิน และการจ่ายเงินในแต่ละกิจกรรมของวัดท า
ให้ไม่สามารถแสดงข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงหรือไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลทางการเงินได้อย่าง
ถูกต้องท า ให้การควบคุมดูแลทรัพย์สินไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ซึ่งส่งผลให้เกิดการทุจริตได้ดังจะ
เห็นได้จากกรณีของวัดที่มีการน าเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้ในลักษณะที่ส่อทุจริต เช่น การ
น าไปซื้อที่ดินเพ่ือโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้เป็นของพระสงฆ์ระดับผู้บริหารของวัด การขาดหลักฐาน
ในการรับบริจาคเงิน เป็นต้น 
 จากความส าคัญของวัดดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจ าเป็นที่วัด ซึ่งเป็นองค์กรศาสนาและใน
ฐานะนิติบุคคลเพ่ือให้การดูแลรักษา และการจัดการศาสนสมบัติวัดเป็นไปตาม พ.ร.บ. คณะสงฆ์ 
และกฎกระทรวง จะต้องยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
(Good govermance)  ซ่ึงระบบธรรมาภิบาล คือ การบริหารของภาครัฐที่มุ่งความดีงาม และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่รัฐและประชาชนอย่างทั่วถึงและยุติธรรม โดยมุ่งเน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
(Accountability) รวมถึงมีการจัดท ารายงานทางการเงินที่ถูกต้องเปิดเผยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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รับรู้และตรวจสอบ จึงเป็นประเด็นที่ต้องศึกษาถึงพัฒนาการจัดท าบัญชีเพ่ือการจัดการศาธาณสมบัติ
ของวัดว่ามีรูปแบบ วิธีการและกระบวนการอย่างไร มีการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ และเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในพัฒนาการจัดท าบัญชีเพ่ือการจัดการศาธาณสมบัติของวัด 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2 .1 เ พ่ื อศึ กษาการจั ดท าบัญชี เ พ่ื อการจั ดการศาสนสมบัติ ของวั ด  ในอ า เภอ
พระนครศรีอยุธยา  
 2.2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ และพระสงฆ์ ที่มีต่อการจัดท า
บัญชีเพ่ือการจัดการศาสนสมบัติของวัด ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา  โดยจ าแนกตามปั จจัยส่วน
บุคคล  
 2.3 เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการจัดท าบัญชีเพ่ือการจัดการศา
สนสมบัติของวัด ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา   

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed - Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ 

โดยการวิจัยเชิงส ารวจเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากพระสงฆ์ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยาได้
จ านวน 251รูป จากพระสงฆ์ท้ังหมด 675 รูปโดยใช้สูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ 
(Taro Yamane) เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับอยู่ที่ 0.978 เป็น
ค าถามแบบปลายเปิด และปลายปิด โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ในการวิเคราะห์
ข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ  ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบค่าที (t-test)  และค่าเอฟ (F-Test) และการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ จ านวน 9 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา เชิงพรรณนา 

4. ผลการวิจัย 
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ด้านสถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นพระภิกษุ จ านวน 207 

รูป คิดเป็นร้อยละ 82.5 รองลงมาเป็นพระสังฆาธิการ จ านวน 44รูป คิดเป็นร้อยละ 17.5 ตามล าดับ 
ด้านอายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31- 40 ปี จ านวน 69รูป คิดเป็นร้อยละ 

27.5 รองลงมามีสถานภาพ41- 50 ปี จ านวน 62รูป คิดเป็นร้อยละ 24.7 ถัดมาสถานภาพ20 – 30 
ปี จ านวน 55รูป คิดเป็นร้อยละ 21.9ถัดมาสถานภาพ51 – 60 ปี จ านวน 45 รูป คิดเป็นร้อยละ 
17.9 สุดท้ายสถานภาพ 61 ปีขึ้นไป จ านวน 20 คิดเป็นร้อยละ 8.3 ตามล าดับ 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ด้านจ านวนพรรษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ านวนพรรษา 6 – 10 พรรษา 
จ านวน 76รูป คิดเป็นร้อยละ 30.3 รองลงมามีจ านวนพรรษา  1- 5 พรรษา จ านวน 62 รูป คิดเป็น
ร้อยละ 24.7 ถัดมาจ านวนพรรษา  11 – 15 พรรษา จ านวน 49 รูป คิดเป็นร้อยละ 19.5 ถัดมา
จ านวนพรรษา  21 พรรษาขึ้นไป จ านวน 45 รูป คิดเป็นร้อยละ 17.9 สุดท้ายจ านวนพรรษา 16 – 
20 พรรษา จ านวน 19 คิดเป็นร้อยละ 7.6 ตามล าดับ 

ด้านวุฒิการศึกษาสามัญ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่ ากว่า
ปริญญาตรี จ านวน 165รูป คิดเป็นร้อยละ 65.7 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี จ านวน 64รูป    
คิดเป็นร้อยละ 25.5 สุดท้ายระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 22รูป คิดเป็นร้อยละ 8.8 ตามล าดับ 

ด้านวุฒิการศึกษาทางธรรม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาทางธรรม 
นักธรรมชั้นเอก จ านวน 143 รูป คิดเป็นร้อยละ 57.0 รองลงมาคือ วุฒิการศึกษานักธรรมชั้นตรี 
จ านวน 47 รูป คิดเป็นร้อยละ 18.7ถัดมาคือ วุฒิการศึกษานักธรรมชั้นโท จ านวน 42 รูป คิดเป็น
ร้อยละ 16.7 สุดท้ายไม่มีวุฒิการศึกษาทางธรรม จ านวน 19 รูป คิดเป็นร้อยละ 7.6 ตามล าดับ 

ด้านวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 
ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม จ านวน 168 รูป คิดเป็นร้อยละ 66.9 รองลงมาคือ วุฒิการศึกษาประโยค 1 – 2 
– ป.ธ.3 จ านวน 44 รูป คิดเป็นร้อยละ 17.5 ถัดมาคือ วุฒิการศึกษาป.ธ. 4 – 6 จ านวน 32 รูป คิด
เป็นร้อยละ 12.7 สุดท้ายวุฒิการศึกษาป.ธ.7 – 9 จ านวน 7 รูป คิดเป็นร้อยละ 2.8 ตามล าดับ 

2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการจัดท าบัญชีเพื่อการจัดการศาสน
สมบัติของวัด ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

1) ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ T – test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า พระสงฆ์ที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การจัดท าบัญชีเพ่ือการจัดการศาสนสมบัติของวัด ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา โดยรวม ไม่แตกต่าง
กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าและรายด้านพบว่า ไม่แตกต่างกันเกือบทุกด้าน ยกเว้น
ด้านการได้ทรัพย์สินมาเป็นศาสนสมบัติของวัด ที่แตกต่างกัน 

2) ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F – test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการ
จัดท าบัญชีเพ่ือการจัดการศาสนสมบัติของวัด ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

3) ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F – test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อ
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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การจัดท าบัญชีเพ่ือการจัดการศาสนสมบัติของวัด ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา โดยรวมไม่แตกต่าง
กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าและรายด้าน แตกต่างกันทุกด้าน 

4) ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F – test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way ANOVA)  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การจัดท าบัญชีเพ่ือการจัดการศาสนสมบัติของวัด ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา โดยรวม   ไม่แตกต่างกัน 
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าและรายด้าน แตกต่างกันทุกด้าน 

5) ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F – test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาแผนกนักธรรมต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อการจัดท าบัญชีเพ่ือการจัดการศาสนสมบัติของวัด ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา
โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่ไม่แตกต่าง
กันคือ ด้านการได้ทรัพย์สินมาเป็นศาสนสมบัติของวัด ด้านการกันที่ดินซึ่งเป็นที่วัดให้เป็นที่จัด
ประโยชน์ด้านการให้เช่าที่ดินหรืออาคาร และด้านการเก็บรักษาเงินของวัดส่วนด้านการให้เช่าที่ธรณี
สงฆ์ ที่กัลปนาหรือที่วัดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ จึงท าการ เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ในมิติทางด้านสังคมด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อย ที่สุด (Least 
Significant Difference : LSD) 

6) ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F – test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาแผนกบาลีต่างกัน      
มีความคิดเห็นต่อการจัดท าบัญชีเพ่ือการจัดการศาสนสมบัติของวัด ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา
โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่ไม่แตกต่าง
กันคือ ด้านการให้เช่าที่ดินหรืออาคารด้านการให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ ที่กัลปนาหรือที่วัด และด้านการเก็บ
รักษาเงินของวัด ส่วนด้านการได้ทรัพย์สินมาเป็นศาสนสมบัติของวัดและด้านการกันที่ดินซึ่งเป็นที่วัด
ให้เป็นที่จัดประโยชน์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ จึงท าการ เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ในมิติทางด้านสังคมด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อย ที่สุด (Least 
Significant Difference : LSD) 

5. อภิปรายผล 

 พระภิกษุมีความคิดเห็นต่อการจัดท าบัญชีเพ่ือการจัดการศาสนสมบัติของวัด ในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าพระสังฆาธิการส่วนใหญ่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินของวัด การได้ทรัพย์สินมาเป็นศาสนสมบัติของวัด การให้เช่าที่ดินหรือ
อาคาร การกันที่ดินซึง่เป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์ การให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ ที่กัลปนาหรือที่วัด เป็นอย่าง
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ Supatra Natan. (2010) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ผล
การศึกษาพบว่า ผลการบริหารงานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตขอนแก่น ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วยด้านบุคลากร ด้านโครงสร้างการจัดการองค์กร ด้านอุปกรณ์
เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และด้านอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตามความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
อยู่ในระดับมาก 

 พระสงฆ์ที่มีสถานภาพ จ านวนพรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม  
วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดท าบัญชีเพ่ือการจัดการศาสนสมบัติของ
วัด ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า 
สถานภาพ จ านวนพรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม 
ไม่ส่งผลต่อระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อเรื่องการจัดท าบัญชีเพ่ือการจัดการศาสนสมบัติของวัด 
ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phrakhrusobhonpariyattayanuyut (Jamsuk 
Kittivanno) (2005) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการสาธารณูปการ ในอ าเภอนคร
หลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ 
พระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชน  ที่มีต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการสาธารณูปการ ใน
อ าเภอนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลโดยรวม พระสงฆ์ที่มี 
สถานภาพ  อายุ พรรษา  วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม  และวุฒิการศึกษาทางเปรียญ
ธรรม ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการสาธารณูปการในอ าเภอนครหลวง  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

6. ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยเรื่อง “การจัดท าบัญชีเพ่ือการจัดการศาสนสมบัติของวัด ในอ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา” โดยมีลักษณะที่ส าคัญในแต่ละด้าน คือ  
6.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป  (1) ควรให้มีหน่วยงานที่รับชอบให้ความรู้ จัดฝึกอบรมในการ

ได้ทรัพย์สินมาเป็นศาสนสมบัติของวัด เพ่ือให้การจัดการทรัพย์สินเป็นไปตามที่ก าหนด (2)  วัดควร
ใช้เอกสาร ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารใบอนุโมทนาบัตร เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง วัดควรมีการจัดท า
ทุกครั้งที่ได้รับเงินบริจาค ทรัพย์สินบริจาค รวมไปถึงการรับจากรายรับอ่ืนๆ เพราะเป็นเอกสารที่
สามารถตรวจสอบความถูกต้องของจ านวนเงินได้ (3) ควรท าทะเบียนคุมสินทรัพย์ของวัด เพ่ือให้
ทราบถึงปริมาณของสินทรัพย์และป้องกันการสูญหาย (4) ควรจัดท าแผนผังภายในวัดเพ่ือก าหนด
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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พ้ืนที่แต่ละชนิดให้ชัดเจนแปลงมีพ้ืนที่เขตพุทธาวาสเขตสังฆาวาสและเขตธรณีสงฆ์  (5) เจ้าอาวาส
ควรมีความรู้และความเข้าใจกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างถูกต้อง 

6.2 ข้อเสนอเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป (1) ควรศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้านการจัดท าบัญชีเพ่ือการจัดการศาสนสมบัติของวัด ในพ้ืนที่อ่ืน (2) ควรศึกษาเร่ือง แนวทางใน
การพัฒนาการจัดท าบัญชีเพื่อการจัดการศาสนสมบัติของวัด ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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การป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด้วยกลไกพุทธบูรณาการ 
CORRUPTION PREVENTION IN LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS BY 

BUDDHIST INTEGRATIVE MECHANISM 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์สภาพการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตที่มีต่อ
สังคมไทย 2) ศึกษารูปแบบการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบตามแนว
พระพุทธศาสนา และ 3) เสนอรูปแบบการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
กลไกพุทธบูรณาการ  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลจากเอกสาร การ
ระดมความคิดเห็นจาก โครงการประชุมเสวนาเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต โดยอาศัยกลไกของรัฐ
เป็นเครื่องมือในการด าเนินการ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงในระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติการ ได้แก่ บุคคลจากภาครัฐ/เอกชน/ประชาชนจากทั่วประเทศ การสัมภาษณ์เชิง
ลึกผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานส่วนกลาง จ านวน 5 คน ผู้บริหารระดับสูงและ
บุคลากรในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองค าจ านวน 
30 รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จากคณาจารย์และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 รูป/คน เพ่ือยืนยันความถูกต้อง โดยวิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและ
พรรณนาความ 
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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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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 1. สภาพการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตที่มีต่อสังคมไทย แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ (1) ระดับ
บุคคล ได้แก่ บุคลากรของรัฐขาดความรู้ความเข้าใจ ระเบียบแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย 
การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงประโยชน์หรือเอ้ือประโยชน์ให้ตนเองและพวกพร้อง การขาดจิตส านึก
ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และภาคประชาชนมีค่านิยมจ่ายสินบนให้แก่บุคลากร
ภาครัฐ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการรับบริการ เห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติ ไม่เกี่ยวข้องกับ
ตนเอง การร้องเรียนไม่กล้าระบุตัวบุคคล แต่ระบุองค์กร ท าให้กลไกการตรวจสอบการทุจริตเป็นไป
ได้ยาก (2) ระดับองค์กร เนื่องจากระบบราชการมีข้ันตอนยุ่งยากซับซ้อนท าให้บุคลากรภาครัฐอาศัย
ช่องว่างของกฎหมาย แสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ ในบางกรณีกฎระเบียบที่วางไว้ท าให้คนสุจริต
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ประกอบกับการวางระบบควบคุมภายในขาดประสิทธิภาพ กลไกการ
ตรวจสอบการทุจริตจากหน่วยงานภายนอกรวมทั้งกระบวนการยุติธรรมล่าช้า ไม่ทันการณ์ การ
ลงโทษด้านกฎหมายและด้านสังคมไม่รุนแรง  
 2 .  การป้องกันการทุจริ ตขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นต้นแบบตามแนว
พระพุทธศาสนา พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารจัดการด้านความโปร่งใสและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตโดยตระหนักถึงความส าคัญของหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส
ซึ่งมีตัวชี้วัดตามที่สถาบันพระปกเกล้าก าหนด และแบ่งรูปแบบการป้องกันการทุจริตเป็น 2 ระดับ 
ได้แก่ 1) ระดับบุคคล ด้วยการปลุกจิตส านึกโดยปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม รณรงค์ให้รักษาศีลห้า ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 2) ระดับองค์กร ด้วยการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
ประสานงานกับองค์กรอิสระ ในการให้ความรู้ความเข้าใจและร่วมตรวจสอบองค์กรให้เกิดความ
โปร่งใสพร้อมทั้งเน้นกลไกการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการตรวจสอบกระบวนการด าเนินการ
บริหารจัดการท้องถิ่นทุกข้ันตอน 

3. รูปแบบการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกพุทธบูรณาการ 
ประกอบด้วยการด าเนินการใน 2 ระดับคือ (1) ระดับบุคคล ใช้หลักโลกบาลธรรม (หิริ โอตัปปะ) 
เป็นกลไกในการบูรณาการ เพ่ือปลูกและปลุกจิตส านึกของบุคคลในองค์กรให้เกิดความละอายต่อ
ความชั่ว และเกรงกลัวต่อผลของการประพฤติชั่วพร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็น
การพัฒนาที่จุดเริ่มต้นของคน (2) ระดับองค์กร ใช้หลักอปริหานิยธรรม 7 ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ใช้ใน
การปกครอง เพ่ือให้องค์กรเกิดความเข้มแข็ง มีความสามัคคีของหมู่คณะ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เน้นความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ยึดหลักขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ศาสนาเป็นกลไกบูรณาการร่วมกับหลักธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้โปร่งใสปราศจากการทุจริตอย่างยั่งยืน 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ABSTRACT 
 Objectives of this research were 1. to study general context of 
organization administration soliciting corruption in Thai society, 2. to study a 
procedure of corruption prevention in local administrative organizations by the 
Buddhist method, and 3. to propose a model for corruption prevention in local 
administrative organizations by means of Buddhist integrative mechanism  
 Methodology was the qualitative method collecting data from document 
and anti-corruption network by state mechanism and in-depth-interviewing 30 key 
informants, purposefully selected from state and private sectors and 5 high ranking 
administrators from head department and people from 4 provinces with 
administrative organizations that received the Gold Phrapokklao Award.  Data were 
also collected from 9 participants in Focus Group Discussion to cross-check the 
findings and data were analyzed by descriptive interpretation. 
 Findings were as follows: 

1. General context that solicits corruption in Thai society could be 
Divided into two levels: 1) personal level; state personnel do not understand the 
rules and regulations so they use positions for bribery solicitation for themselves 
and their associates, lacking of virtuous consciences in practicing duties. People also 
like to pay bribery to state personnel for the good and fast services. So they see 
that bribery is normal, not personal involvement. Those who made complaint 
against bribery dared not disclose the names people involved, mentioned only 
organizations. These contexts made corruption scrutiny difficult to check, 2) 
organizational level; Owing to bureaucratic system was complicated, so that state 
personnel use this gap to seek for unprofitable bribery for themselves. Some cases 
the rules and regulations were set so that the right persons could not perform their 
duties. Internal checking mechanism was not efficient. External corruption control 
mechanisms and judicial process were slow, not right to minute. Punishment by 
law and by society were not tough enough.  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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2. Corruption prevention of local administrative organizations according 
to  Buddhism was that local administrative organizations had transparency and 
participation management in line with national strategy of corruption prevention 
emphasizing good governance, particularly the transparency with indicators set 
forward by Phrapoklao Institute and dividing the corruption prevention into 2 levels:  
1) personal level; emphasizing values and attitudes of personnel to abide by the 
virtuous morality and observing the five precepts and live the life by the Sufficiency 
Economy Philosophy, 2) 0rganizational level; administration by good governance, 
coordinating with independent agencies to generate common knowledge to check 
the organization for transparent  and participatory action from people in every step. 

3. A model of corruption prevention in local administrative organizations 
by Buddhism integrative mechanism consisted of two internal administrative levels: 
1) personal level; integrating Lokapaladhamma; the virtues that protect the world, 
(Hiri, moral shame and Ottappa, moral dread) as generating mechanism to implant 
the consciences of personnel in organizations to enhance moral shame and moral 
dread, to be afraid of the consequences of bad doing and implanting the morality 
consciences that is the starting point of human development, 2) organizational 
level; integrating Apparihaniyadhamma 7; the virtues for administration leading to 
only prosperity and strength, harmony of the group, elder respect, abiding rules 
and regulations, total responsibility and practicing along religious, good and well-
believed traditions and cultures. By integrating these virtues along with good 
governance as driving mechanism, local administrative organizations would be 
sustainable corruption-free organizations. 
 

Keywords: Corruption Prevention, Buddhism Integrative Mechanism 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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1. บทน า 
 การคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่มีความส าคัญที่สุดประการหนึ่งของหลายประเทศ โดยมี

ระดับและความรุนแรงที่เพ่ิมมากขึ้นและสลับซับซ้อนมากขึ้นตามล าดับ แม้ว่าหลายประเทศได้ก้าว
เข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการที่ทันสมัย มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐหรือองค์กร
อิสระต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ต่างเห็นพ้องกันว่าการคอรัปชั่นเป็นปัญหาที่น าไปสู่
ความยากจน และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาอย่างแท้จริง (Eak Tangsapwattana, 2011) 
รวมไปถึงการทุจริตระหว่างประเทศมีรูปแบบซับซ้อนมากขึ้น อันเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีการสื่อสารและคมนาคมไร้พรมแดน ที่เอ้ือให้การท าทุจริตได้ง่าย รวด เร็ว และ
ตรวจจับได้ยากยิ่งข้ึน  
 ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์การทุจริตคอรัปชั่นอย่างต่อเนื่องและรุนแรงขึ้น
เป็นล าดับ พบว่า มี 2 ประการหลัก คือ ปัจจัยภายใน ได้แก่ การขาดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในหน่วยงานของภาครัฐ
และภาคการเมือง ซึ่งภาคการเมืองมีการผูกอ านาจในการบังคับใช้นโยบาย ในส่วนของหน่วยงาน
ภาครัฐ พบว่า ยังประสบปัญหาการท างานที่ขาดการบูรณาการ เนื่องจากปัจจัยในด้านกรอบของ
กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับของแต่ละหน่วยงาน อีกทั้งหน่วยงานเหล่านี้ ขาดกลไกการ
ติดตามและตรวจสอบการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ การขาดการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แม้ว่าในปัจจุบันจะได้มีความตื่นตัวในเรื่อง
ของการทุจริต แต่โอกาสในการที่ประชาชนจะได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบการใช้อ านาจ
รัฐยังคงถูกจ ากัด ด้วยเหตุนี้ ส่งผลให้การด าเนินงานด้านการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขาดความต่อเนื่องและล่าช้า (Prachak Kongdeerati, 2014)   

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา การป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกพุทธบูรณาการ เพ่ือศึกษาถึงสภาพการเอ้ือประโยชน์และการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรปกครองท้องถิ่นต้นแบบตามแนวพระพุทธศาสนา ตลอดจนน าเสนอรูปแบบการ
ป้องกันการทุจริตในโดยการใช้กลไกทางพระพุทธศาสนา อันจะเป็นทางออกที่ดีและสามารถ
แก้ปัญหาการทุจริตที่มีในสังคมไทยได้ในระยะยาวและให้คนในสังคมได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมกัน
ในทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาการทุจริตได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพ่ือวิเคราะห์สภาพการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตที่มีต่อสังคมไทย 
2.2 เพ่ือศึกษารูปแบบการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบตาม

แนวพระพุทธศาสนา 
2.3 เพ่ือเสนอรูปแบบการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกพุทธ

บูรณาการ 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ศึกษาจากเอกสาร ได้แก่หลักพุทธธรรมที่ปรากฎในคัมภีร์พระไตรปิฎก เอกสารวิชาการ 

ต ารา งานนิพนธ์ บทความ วารสาร งานวิจัย และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3.2 เก็บข้อมูลจากการประชุมเสวนาซึ่งอาศัยกลไกภาครัฐเป็นเครื่องมือในการด าเนินการ 

โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาในระดับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และระดับ
ปฏิบัติการ โดยระดมความคิดเห็นจากบุคลากรของภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน ประมาณ 1,400 คน 

3.3 ศึกษาโดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้วยการใช้แบบสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง ไม่มีการก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับค าถามและล าดับขั้นตอนการสัมภาษณ์ไว้
ล่วงหน้า เป็นการพูดคุยสนทนาตามธรรมชาติ ตอบแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเพ่ือเก็บข้อมูลของผู้ให้
ข้อมูลส าคัญภายใต้บรรยากาศของการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ซึ่งแบบสัมภาษณ์มีความแตกต่าง
กันตามอ านาจหน้าที่ของผู้เก็บข้อมูลเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารและบุคลากรในระดับพื้นที่ที่มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองค าด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพ้ืนที่ 4 จังหวัด (เทศบาลต าบลอุโมงค์ จ.ล าพูน, เทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่, 
เทศบาลเมืองสีคิ้ว จ. นครราชสีมา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี) โดยผู้ให้ข้อมูลในแต่ละ
พ้ืนที่รวมทั้งสิ้นจ านวน 30 รูป/คน ประกอบด้วยพระภิกษุ ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ได้แก่ ท้องถิ่นจังหวัด 
ป.ป.ช.จังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ธรรมาภิบาลจังหวัด และกลุ่มผู้บริหารระดับสูง หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนกลางจ านวน 5 คน ประกอบด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อธิบดี
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
และกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

3.4 การสนทนากลุ่มเฉพาะเพ่ือตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของรูปแบบงานวิจัยโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญจ านวน 9 รูป/คน 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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4. ผลการวิจัย 
 4.1 สภาพการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตที่มีต่อสังคมไทย พบว่า รูปแบบการทุจริตมีการ
พัฒนาตลอดเวลาซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งการศึกษาวิจัยเป็น 2 ระดับ คือ  
  1) ระดับบุคคล ได้แก่ บุคลากรของรัฐขาดความรู้ความเข้าใจ ระเบียบแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎหมาย การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงประโยชน์หรือเอ้ือประโยชน์ให้ตนเองและพวก
พร้อง การขาดจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และภาคประชาชนมีค่านิยมจ่าย
สินบนให้แก่บุคลากรภาครัฐ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการรับบริการ เห็นว่าการทุจริตเป็นเร่ือง
ปกติ ไม่เกี่ยวข้องกับตนเอง การร้องเรียนไม่กล้าระบุตัวบุคคล แต่ระบุองค์กรเนื่องจากผู้ร้องเรียน 
เกรงกลัวภัยและอิทธิพลถึงตนและครอบครัว ท าให้กลไกการตรวจสอบการทุจริตในการหา
ข้อเท็จจริงเป็นไปได้ยาก  

2) ระดับองค์กร เนื่องจากระบบราชการมีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนท าให้บุคลากร
ภาครัฐอาศัยช่องว่างของกฎหมาย แสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ ในบางกรณีกฎระเบียบที่วางไว้ไม่
สอดคล้องกับงานที่ด าเนินการ ท าให้คนสุจริตไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขั้นตอนการตรวจสอบไม่
เอ้ืออ านวยต่อผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบ เพราะ ถูกครอบง าจากผู้มีอ านาจ ประกอบกับการวางระบบ
ควบคุมภายในขาดประสิทธิภาพ กลไกการตรวจสอบการทุจริตจากหน่วยงานภายนอกกระท าได้
ยาก รวมทั้งการผลักดันกรณีทุจริตให้เป็นคดีสู่ศาล และกระบวนการยุติธรรมล่าช้า ไม่ทันการณ์ การ
ลงโทษด้านกฎหมายและด้านสังคมไม่รุนแรง ประการส าคัญคือขาดกระบวนการมีส่วนร่วมจาก
ประชาชนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  
 4.2 การป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ต้นแบบตามแนว
พระพุทธศาสนา พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ได้ด าเนินการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เสนอขอรับรางวัล
พระปกเกล้าทองค าซึ่งเน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องบริหารจัดการด้านความโปร่งใสและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งผู้วิจัยได้ แบ่งรูปแบบการป้องกันการทุจริตเป็น 2 ระดับ 
ได้แก่   1) ระดับบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการด าเนินการด้วยการปลุกและปลูก
จิตส านึกโดยปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 
รณรงค์ให้รักษาศีลห้า ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  2) ระดับองค์กร ด้วยการน า
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ประสานงานกับองค์กรอิสระ ในการให้ความรู้
ความเข้าใจและร่วมตรวจสอบองค์กรให้เกิดความโปร่งใสพร้อมทั้งเน้นกลไกให้ความส าคัญต่อการมี
ส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการตรวจสอบกระบวนการด าเนินการบริหารจัดการท้องถิ่นทุก
ขั้นตอน 



294176
Vol.7 No.2 (Special Issue) April - Jun 2018

 
 

camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
  

Vol7 No._61.indd   176 24/7/2561   20:53:08

 4.3 รูปแบบการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกพุทธบูรณาการ 
แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้  1) ระดับบุคคล การป้องกันการทุจริตต้องเริ่มที่ตัวบุคคลด้วยการปลุกและ
ปลูกจิตส านึก โดยเสริมสร้าง บูรณาการกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ หลักโลกบาล หรือ
หิริโอตตัปปะเป็นธรรมะส าคัญที่นักปกครองหรือบุคคลใช้ควบคุมจิตใจมนุษย์ให้อยู่ในความดี ใช้ใน
การด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม การด าเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีหิริโอตัปปะ ซึ่งเมื่อจ าแนกค าว่า หิริ หมายถึง ความละอายต่อ
บาปละอายต่อการท าความชั่วในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การไม่ซื่อสัตย์ การสร้างโอกาสในทางผิด การ
ประพฤติมิชอบ การเลือกปฏิบัติต่อการใช้อ านาจหน้าที่ในทางที่ผิด  

2) ระดับองค์กร ด้วยการน าหลักอปริหานิยธรรม 7 เป็นกลไกพุทธบูรณาการใน
การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคู่กับหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ (1) หลักนิติธรรม 
(2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปร่งใส (4) หลักการมีส่วนร่วม (5) หลักความรับผิดชอบ (6) หลัก
ความคุ้มค่า  และเพ่ือให้การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลมี
ประสิทธิภาพ ป้องกันการทุจริตได้อย่างโปร่งใส ควรบูรณาการด้วยหลักธรรมอปริหานิยธรรม 7 ซึ่ง
เป็นหลักธรรมเพื่อป้องกันความเสื่อมและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับองค์กรซึ่งเปรียบเสมือนเป็น
หลักธรรมาภิบาลตามแนวทางพุทธศาสนาที่ควรค่าแก่การปฏิบัติ 7 ประการ ดังนี้ ข้อที่ 1 การ
ประชุมกันเป็นเนืองนิตย์เป็นหลักของการประชุมหารือและมุ่งฉันทาคติในการอยู่ร่วมกันเชิง
สร้างสรรค์อันน าไปสู่มีความเข้มแข็งขององค์กร ข้อที่ 2 พร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม เป็น
การแสดงออกทั้งหมู่คณะหรือการพร้อมใจกันเป็นหนึ่งในอันที่สร้างความสามัคคี ข้อที่ 3 ไม่บัญญัติ
สิ่งที่มิได้บัญญัติ และไม่เลิกล้มสิ่งที่ได้บัยญ ติไว้แล้ว ได้แก่ การบริหารจัดการองค์กรให้ค านึงถึง
วัฒนธรรมองค์กรว่าสิ่งที่ได้บัญญัติไว้เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามควรให้มีการยึดถือเป็นขนบธรรมเนียม
ประเพณีหรืออีกนัย 4 ให้ความเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ ได้แก่ การให้ความเคารพ
ต่อผู้อาวุโส หรือผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร ข้อที่ 5 ไม่ข่มเหงสตรี เป็นการให้เกียรติสตรี ซึ่งในการ
บริหารจัดการองค์กรผู้บริหารและบุคลากรจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน ข้อที่ 6 เคารพบูชา
สักการะเจดีย์ เป็นหลักธรรมในการให้ความเคารพสถานที่ ปูชนียสถาน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการ 
ปลุกเร้าให้คนท าความดีและเป็นที่รวมใจของบุคคล ข้อที่ 7 ให้การอารักขาพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ทรง
ศีล เปรียบเสมือนกับการให้ความคุ้มครองรักษาคนดีมีคุณธรรม เช่น คุ้มครองผู้ที่ประฟฤติตนสุจริต
และปราบปรามการทุจริต  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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5. อภิปรายผล 
5.1 สภาพการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตที่มีต่อสังคมไทย  สาเหตุของการทุจริต

คอรัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า มีสาเหตุมาจากการขาดความซื่อสัตย์และคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ทั้งนี้เป็นเพราะข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ ภาครัฐ มีความเห็นแก่ตัว มีความโลภ ขาดการยับยั้งชั่ งใจ ขาดจิตส านึก ขาดความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีค่านิยมที่ผิด ไม่ค านึงถึงความถูกต้อง เห็นแก่ผลประโยชน์ของตนเอง มากกว่า
สอดคล้องกับงานวิจัยของจิตินันท์ (Chitinan Sukhiket, 2010) ได้วิจัยเรื่อง แนวทางป้องกันทุจริต
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอ าเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมาผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการ
ขาดคุณธรรม จริยธรรมของคนใน สังคมไทย เนื่องจากขาดการปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก และการ มี
ค่านิยมความเชื่อ วัฒนธรรมการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง โดยเห็นว่าความร่ ารวยเป็นสิ่งที่ดีงาม สังคม
ยอมรับนับหน้า ถือตา ท าให้เกิดรากเหง้าของการแสวงหาโอกาสที่ท าให้ ร่ ารวยขึ้นทุกวิถีทาง โดยไม่
ค านึงถึงวิธีการที่ได้มาว่า ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของผาสุก (Pasuk Pongpachit, 
2014) ได้วิจัยเรื่อง คอรัปชั่นในภาครัฐ : ความเห็นและประสบการณ์ในครัวเรือน ผลการวิจัยพบว่า 
สาเหตุการ คอรัปชั่นของข้าราชการเป็นเพราะเงินเดือนของ ข้าราชการไม่เพียงพอ แรงจูงใจทาง
วัตถุนิยมที่เกิดจาก ค่านิยมทางสังคมก็บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนต้องการเงิน
ทอง ตลอดจน สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม เกี่ยวกับการแสดงออกในทางวัตถุนิยม  

5.2 รูปแบบการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบตามแนว
พระพุทธศาสนา การป้องกันการทุจริตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวพระพุทธศาสนานั้น ต้อง
สอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้าสู่ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วิธีที่ดีที่สุด คือ การท าให้บุคคลเหล่านั้นตระหนักในหน้าที่ของตน มีหน้าที่อะไร ควรท าหน้าที่นั้นให้ดี
ที่สุด และต้องมีความสุจริต 3 ประการ ได้แก่ 1. ไม่บกพร่องต่อหน้าที่ 2. ไม่ละเว้นหน้าที่ 3. ไม่ทุจริต
ต่อหน้าที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตินันท์ (Chitinan Sukhiket, 2010)  ได้วิจัยเรื่อง แนวทาง
ป้องกันทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอ าเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า 
ให้แนวทางป้องกันการทุจริตไว้ ว่า คณะผู้บริหารต้องยึดหลักคุณธรรม และยึดความ ถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมาย สร้างจิตส านึกและเป็น ตัวอย่างให้กับบุคลากร ในส่วนของข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ประการแรก ไม่บกพร่องต่อหน้าที่  ข้าราชการ เจ้าพนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องอุทิศตน
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ เมื่อได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ใด จะต้องท าหน้าที่
นั้นอย่างดีที่สุด เพ่ือไม่ให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่งานในหน้าที่ 
  5.3 รูปแบบการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้กลไก
พุทธบูณรณาการ ความตื่นตัวของบุคคลในการสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง ผลกระทบจาก
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และรู้ถึงบทบาทของตัวเองในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องการ
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ต่อต้านปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว ส่วนนี้ผู้วิจัยมีความเชื่อมั่นว่า จะเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญ ทั้งนี้
รวมไปถึง เป้าหมายหลัก การพัฒนาอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเน้นเรื่อง
ความโปร่งใส เจาะลึกลงไป ถึงหลักธรรมาภิบาล  มุ่งให้ความส าคัญเรื่อง จริยธรรมสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุรศักดิ์ (Surasak Toprateep, 2010) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์การบริหารส่วนต าบลมีธรร
มาภิบาลในการบริหารงานคลังในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หลักนิติธรรม 
หลักการมีส่วนร่วม หลักความส านึกรับผิดชอบหลักความโปร่งใส หลักประสิทธิภาพ และหลักการ
ควบคุมการคอร์รัปชัน 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย    

 1) แต่งตั้งคณะท างานในระดับชาติ เพื่อติดตามประเมินการด าเนินงานและท าวิจัย การ
ด าเนินการตามนโยบายแผนยุทธศาสตร์ชาติอย่างจริงจัง  

 2) ภาครัฐควรด าเนินการตามหลัก 3 ป. 2 ย. (ปลูกฝัง ป้องกัน ปราบปราม ยกย่อง
ชมเชย ยึดหลักการบังคับใช้กฎหมาย)  
  3) ควรก าหนดหลักสูตรภาคบังคับปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมด้วยหลักธรรมต่างๆ 
เพ่ือปลูกจิตส านึกของบุคคลโดยให้จัดอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับชั้น  
  4) องค์กรตุลาการต้องพิจารณาคดีทุจริตอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งพัฒนาปรับปรุง
กฎหมายให้มีบทลงโทษรุนแรงมากข้ึนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
  5) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรเร่งด าเนินการรณรงค์การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างจริงจังสนับสนุนการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
   1) อปท. ต้องก าหนดนโยบายการสร้างเสริม คุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต

ให้แก่บุคลากร โดยเริ่มปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจากสถาบันครอบครัว และสถาบันการศึกษา
ส่งเสริมค่านิยม ยึดคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต 

 2) น านโยบายรัฐบาลเป็นแนวทางปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งใช้
กลไกศาสนาเป็นเครื่องมือกระตุ้นปลุกจิตส านึก  

  3) กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ระบบต้องมี ขั้นตอนการกลั่นกรอง โดยน าเกณฑ์
คุณธรรมจริยธรรมมาพิจารณาควบคู่กับองค์ความรู้ 
                  4) องค์กรอิสระบูรณการความร่วมมือก ากับดูและตรวจสอบระบบการปฏิบัติหน้าที่
ของภาครัฐอย่างจริงจัง  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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การจัดการสินค้าชุมชนตามวิถีพุทธในจังหวัดกาญจนบุรี 

THE MANAGEMENT OF THE COMMUNITY PRODUCT 

IN LINE WITH THE BUDDHIST WAY IN KANCHANABURI PROVINCE 

 
พระจิตศิลป์ เหมรํสี (อภิรักษ์มนตรี) ประเสริฐ ธิลาว   

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ  
Phra Jitsil Hemarangsi (Apilukmontri), Praseat Thilao,  

Phrakhrusangkharak Kiettisak Kittipañño 
 

บทคัดย่อ 

บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการจัดการสินค้า
ชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี 2. เพ่ือศึกษาวิธีการจัดการสินค้าชุมชนให้เป็นตามวิถีพุทธ และ  
3. เพ่ือเสนอรูปแบบการจัดการสินค้าชุมชนตามวิถีพุทธในจังหวัดกาญจนบุรี   การวิจัยครั้งนี้ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยทําการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary 
Analysis) กับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) 
ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 25 รูป/คน ทําการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) กับ
ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 9 รูป/ท่าน  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. สภาพทั่วไปของการจัดการสินค้าชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า การจัดการ
สินค้าชุมชนตามหลักการบริหาร 4M คือ บุคลากร การเงิน วัสดุและอุปกรณ์ และการจัดการ หัวใจ
หลัก คือ บุคลากรที่เข้ามาทําหน้าที่ต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้านนี้ เป็นหลักสําคัญของความสําเร็จในทุกมิติของ
                                                           

 Master of Arts Program in Buddhist Studies Department of Buddhist Studies 
Department of Political Science Faculty of Social Sciences Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University   

 Department of Political Science Faculty of Social Sciences Mahachulalongkorn- 
rajavidyalaya University 

 Department of Political Science Faculty of Social Sciences Mahachulalongkorn-
rajavidyalaya University 

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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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การจัดการสินค้าชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านบุคลากร ในการทํางานให้ประสบความสําเร็จนั้น 
ความร่วมมือของบุคลากรเป็นสิ่งสําคัญมาก ดังนั้นการจัดการสินค้าชุมชนถ้ามีความตระหนักถึง
ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรในตําแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ ขององค์กรนั้น ก็ควรที่จะมีการกําหนด
แนวทางการพัฒนาบุคลากรไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาสินค้าชุมชน เพ่ือการนํากลุ่ม
สินค้าชุมชนให้ขับเคลื่อนแบบองค์รวม ด้านการเงิน กลุ่มสินค้าชุมชน หรือ ธุรกิจย่อย ที่เป็น
องค์ประกอบสําคัญของแต่ละสังคมด้วยสิ่งเล็ก ๆ เหล่านั้น มีความดีงาม ความพอดี เป็นหลักแฝงอยู่ 
และเมื่อกลุ่มสินค้าชุมชน หรือ ธุรกิจชุมชนขนาดเล็กมีแรงขับเคลื่อนไปข้างหน้าพร้อม ๆ กันนั้น
หมายถึง การพัฒนาประเทศชาติด้วยความยั่งยืน ด้านวัสดุและอุปกรณ์ การผลิตสินค้าชุมชนที่
คํานึงถึงการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและช่วยรักษาสภาพแวดล้อม แนวคิดนี้สอดแทรกเข้ ามา
อยู่ในกลยุทธ์ทางการตลาด เนื่องจากในปัจจุบันตลาดโลกให้การตอบรับกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม หรือ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเป็นอย่างมาก ด้านการจัดการ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ว่าท้องถิ่นในเมืองหรือในชนบท จะมีบุคลากรที่มีความรู้ และประสบการณ์ที่สั่ง
สมกันต่อ ๆ มาสามารถช่วยแก้ปัญหาหรือเสนอแนะสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสมกว่าได้ในหลายเรื่อง 
ดังนั้น การยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน องค์คณะอ่ืน จะช่วยให้การทํางานสําเร็จได้โดยง่าย ทั้งนี้ 
เนื่องจากว่าองค์ความรู้ในท้องถิ่นนั้น เป็นความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติจริงที่สืบทอดกันมา 
 2. วิธีการจัดการสินค้าชุมชนให้เป็นตามวิถีพุทธ ด้านบุคลากร วางคนให้ถูกกับงาน  
มีปัญญา ต้องมีความอดทน อดกลั้น ขยัน มีความสามัคคี ความตั้งใจในการสร้างผลประโยชน์ให้กับ
กลุ่มสินค้าชุมชน ด้านการเงิน ความซื่อสัตย์ ความอดทน การเสียสละและแบ่งปัน ขยันหา รู้จัก
รักษา รักษาสัจจะ ติดตามผลการดําเนินงานของกลุ่มสินค้าชุมชน และบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่กลุ่มสินค้าชุมชนกําหนดไว้ ด้านวัสดุและอุปกรณ์ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและเสนอ
ความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน และรู้จักประมาณในการใช้จ่ายทรัพย์ สามารถสร้างและ
รักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีกับสมาชิกในทีมได้ ด้านการจัดการ รู้และเข้าใจถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ
กลุ่มสินค้าชุมชน เพ่ือกําหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในทีมให้สามารถตอบสนองวิสัยทัศน์ของ
กลุ่มสินค้าชุมชน  

3. รูปแบบการจัดการสินค้าชุมชนตามวิถี พุทธในจังหวัดกาญจนบุ รี ตามหลัก 
อิทธิบาท 4 ด้านบุคลากร ตามหลักฉันทะ ได้แก่ คนที่มีจิตสาธารณะสูงทําเพ่ือส่วนรวมเป็นหลักตาม
หลักวิริยะ ได้แก่ ความสํานึกเรื่องความถูกต้องการตอบแทนชุมชน สังคม หลักจิตตะ ได้แก่ บุคคลที่
พร้อมช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกลุ่ม ตามหลักวิมังสา ได้แก่ บุคคลที่ทํางานละเอียดถี่ถ้วนปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ด้านการเงิน ตามหลักฉันทะ ได้แก่ จิตสํานึกในความสุจริต รู้จักและเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของตน ตามหลักวิริยะ ได้แก่ ออมทรัพย์เพ่ือการผลิตเก็บเงินทุกเดือน ตามหลักจิตตะ ได้แก่ 
การเสียสละและแบ่งปันซื่อสัตย์ ตามหลักวิมังสา ได้แก่ จัดทําบัญชีด้วยความละเอียดเรียบร้อยด้าน
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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วัสดุและอุปกรณ์ ตามหลักฉันทะ ได้แก่ ผลิตด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 
ตามหลักวิริยะ ได้แก่ รักษาคุณภาพสินค้าให้สม่ําเสมอ ตามหลักจิตตะ ได้แก่ กลุ่มสินค้าชุมชนต้อง
รู้จักใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ตามหลักวิมังสา ได้แก่ ไม่ผลิตสินค้าตามกระแส เพราะไม่มีความยั่งยืนใน
ระยะยาว และด้านการจัดการ ตามหลักฉันทะ ได้แก่ สินค้าชุมชนผลประโยชน์เพ่ือมาดูแลชุมชน 
ตามหลักวิริ ยะ ได้แก่  สร้างความสามัคคี ในสมาชิกชุมชน ตามหลักจิตตะ ได้แก่  รู้ ตน  
รู้ประมาณ รู้หลักการตลาด ตามหลักวิมังสา ได้แก่ สามารถประเมินประสิทธิภาพการทํางานของ
กลุ่มสินค้าชุมชนโดยเปรียบเทียบ กับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของกลุ่มสินค้าชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง 
ค าส าคัญ: การจัดการ สินค้าชุมชน วิถีพุทธ 
 

ABSTRACT 

The research objectives are 1) to study the generality of local products 
management in Kanchanaburi Province. Secondly is 2) to study for potential 
approach to develop local products management by using Buddhist ways. and 3) is 
to propose a method of management the local products by using Buddhist way. 

The methodology used in this research are Qualitative Research by 
documentary analysis cooperated with In-depth Interview from 25 key informants 
and focus group discussion with 9 experts. 
 
The Research Results  

1. Generality of local products management in Kanchanaburi Province 
can be described into 4 points/aspects which are Strength, Weakness, Problem, and 
Threat as below explanatory. Strengths are 1) The local products are unique in each 
area. 2) The variety of material, culture, folk wisdom in the area create a gorgeously 
modest. 3) The items can be developed to be local tourist market. Weaknesses are 
1) Human resources / local workers have no production standard due to they have 
no use of technology to apply in their production process. 2) The producer cannot 
create “Product Image” for their items like “Made in Japan”. 3) There is no 
successor who intend to inherit the local wisdom. Threats are 1) Lacking of Unity in 
community. 2) Lacking of Support from people in same community. 3) People need 
to do farming periodically, therefore, no labor to produce the local products to the 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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market continuously. Opportunities are 1) Specific local products are ate from local 
material, local skill, local life style. 2) The products can be develop to be gift or 
souvenirs. 3) The products are local handmade showing local wisdom and artistic 
taste in the area. 4) Reacting to the local tourist policy. Local products 
management by implementing 4M which are Man, Money, Material and Method. 
The key success factor is “Man” who implement the 4M in every dimension in 
managing local products in Kanchanaburi Province. 

2. Methodology in managing local products in Kanchanaburi Province by 
using Buddhist way: There are many Buddhist principles which can be applied to 
our day-to-day life or even high level management. With only single principle, it 
can be applied with management system in international range. Research has 
brought Dharma principle which conform to management system which consist of 
Human Resource (Man) match with 20 Buddhist moral codes. Money Management 
match with 14 Buddhist moral codes. Material Management match with 8 Buddhist 
moral codes. Management match with 21 Buddhist moral codes. 

3. Type of managing local products by Buddhist ways by Ittibath Four 
(path of accomplishment, basis for success) Managing people by Chanta (Passion), 
for example, the high public charity mind people will have passion to so something 
aiming for public interest. By Viriya (Attempt), for example, the people in 
community can stay in their home town work and earn, no need to relocation to 
somewhere else. By Jitta (Dedication), for example, people will always ready to 
support others. By Vimangsa (Investigation), for example, people will work 
accurately, do the assignment as per rules/regulations. In terms of Money 
Management, by Chanta (Passion), they can list the reasonable price for the 
product with a mind of dedicating, sharing and honest. By Viriya, people will save 
up their earning every month. By Jitta, the people will be honest and faithful. By 
Vimangsa, people will do the book-keeping with neat, tidy and accurately. In terms 
of Material and Equipment, by Chanta, people will produce the unique local items 
by local wisdom. By Viriya, people will always maintain their products quality. By 
Jitta, production will concerned about environment. By Vimangsa, people will not 
follow the face-pace trend as it is not endure for the product. In terms of 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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Management, by Chanta, it will create unity in the community. By Viriya, the 
business will be for social interest to the community. By Jitta, know thyself, know 
ones’ ability, know market strategy. By Vimangsa, learning to know the future trend 
of the business and prepare team for going further. 
Keywords: management the community product the buddhist way 

 

1. บทน า 
การประชุมพระสังฆาธิการ ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 143/2546 ครั้งที่ 1/2558 ได้มี

นโยบายเพื่อดําเนินงานด้านพระศาสนาให้เป็นไปอย่างมีระบบ ให้เป็นที่เจริญศรัทธาของสาธุชนและ
ได้หารือในประเด็นและโครงการสําคัญต่าง ๆ โดยมีโครงการที่น่าสนใจ ดังนี้ ด้านการเผยแผ่  
มีโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการสาธารณสงเคราะห์   
มีโครงการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอาชีพโดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง พร้อมกันนี้ได้กําชับให้คณะสงฆ์นํา
นโยบายไปปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนของพระพุทธศาสนา (Sangha Manual, 2015)  

 ในอดีตประเทศไทยเป็นประเทศที่สงบสุขมีวิถีทางการดําเนินชีวิตที่เรียบง่าย มี
ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม มีภูมิปัญญาแต่ละท้องถิ่นแต่ละภูมิภาคที่แตกต่างกันไป ในปัจจุบันจึงได้
มีการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเป็นงานที่สําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ การสนับสนุน
โครงการจากภาครัฐจึงมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถเพ่ือให้ประชาชนมีทักษะใน
การประกอบอาชีพสร้างงานและผลผลิตให้กับชุมชนนั้นๆอย่างยั่งยืนโดยใช้ทรัพยากรแต่ละชุมชน 
ดังนั้นจึงมีการก่อตั้งโครงการขึ้นอย่างมาก เช่น โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นแนวทาง
อันหนึ่งที่จะสร้างความเจริญให้แก่ชุมชน ทําให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง สามารถที่จะ
พ่ึงพาตนเองและยังยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น อาศัยการผลิตและการ
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้กลายเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ มีจุดเด่นและจุดขายที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นเพ่ือให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ช่วยสร้างรายได้
ให้ประชาชนในพ้ืนที่ตําบลนั้นๆและยังเป็นการเปิดขุมทรัพย์ทางปัญญาของประชาชนซึ่งจะเป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็นการสืบทอดต่อไป จึงถือได้ว่าเป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดขึ้น เป็น
แนวคิดที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ- 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Provincial Community Development Office of 
Kanchanaburi, 2015)  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการ
สินค้าชุมชนให้เป็นตามวิถีพุทธในจังหวัดกาญจนบุรีเพ่ือให้ทราบถึงหลักการวิธีการและแนวทางการ
จัดการสินค้าชุมชนให้เป็นตามวิถีพุทธในจังหวัดกาญจนบุรี สินค้าชุมชนท่ีมีบริบทแตกต่างกันเพ่ือ
ป้องกันความล้มเหลวในการปฏิบัติ ผู้วิจัยต้องการเสนอรูปแบบของการจัดการสินค้าชุมชนให้เป็น
ตามวิถีพุทธในจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือความดํารงอยู่ของสินค้าชุมชนและพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน
ในสังคมไทยสืบไป 

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการจัดการสินค้าชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี 

 2.2 เพ่ือศึกษาวิธีการจัดการสินค้าชุมชนให้เป็นตามวิถีพุทธ 

 2.3 เพ่ือเสนอรูปแบบการจัดการสินค้าชุมชนตามวิถีพุทธในจังหวัดกาญจนบุรี 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ทําการการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยดําเนินการสัมภาษณ์ 
(In-depth Interview) โดยผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ได้แก่กลุ่มผู้บริหารสินค้าชุมชน 
กลุ่มนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา กลุ่มข้าราชการ กลุ่มนักวิชาการ และกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการสินค้าชุมชน รวมทั้งสิ้นจํานวน 25 รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) โดยผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
จัดการสินค้าชุมชน รวมทั้งสิ้นจํานวน 9 รูป/คน เพ่ือศึกษาแนวคิดและวิธีการจัดการสินค้าชุมชน
ตามวิถีพุทธในจังหวัดกาญจนบุรี เ พ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ตามวิธีการวิ จัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) 

3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยกําหนดขอบเขตของเนื้อหาที่
ต้องการศึกษาไว้ ดังนี้ การจัดการสินค้าชุมชนตามวิถีพุทธในจังหวัดกาญจนบุรีมุ่งศึกษา 
กระบวนการการจัดการสินค้าชุมชน ด้วยกระบวนการพัฒนาระบบตามวิถีพุทธโดยใช้แนวคิดทฤษฎี
การจัดการปัจจัยสี่ (4M) คือ  1) Man คือ ด้านบุคลากร จะใช้คนอย่างไรถึงจะเกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลกับงานให้มากที่สุด  2) Money คือ ด้านการเงิน จะจัดสรรเงินอย่างไรให้ใช้จ่าย
ต้นทุนน้อยที่สุดและให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากท่ีสุด 3) Materials คือ ด้านวัสดุและ
อุปกรณ์ ในการดําเนินงานว่าจะทําอย่างไรให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด หรือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  4) 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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Management คือ การจัดการ คือกระบวนการจัดการควบคุมเพ่ือให้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที ่ 

แนวคิดโครงการสินค้าชุมชนตามวิถีพุทธในจังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้หลักอิทธิบาท 4  
1) ฉันทะ ได้แก่ มีความรัก พอใจในสิ่งที่ทํานั้น อยากทําสิ่งนั้นให้สําเร็จ อยากให้งานนั้น บรรลุถึง
จุดมุ่งหมาย  2) วิริยะ ได้แก่ มีความเพียร มีความอาจหาญแกล้วกล้า บากบั่นไปสู่เป้าหมาย ไม่ย่อ
ท้อ ต่ออุปสรรค และความยากลําบาก 3) จิตตะ ได้แก่ ความมีจิตจดจ่อ หรือเอาใจใส่ มีความผูกพัน
อยู่กับงานนั้น ไม่แปรผันเป็นอ่ืน 4) วิมังสา ได้แก่ การไตร่ตรองทบทวน ประเมินผลการกระทํางาน
นั้น ๆ อย่างเสมอว่าทําอะไร ไปถึงไหน ยังเหลืองานอีกเท่าไร ตรงต่อวัตถุประสงค์หรือไม่  

3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดําเนินการศึกษาเอกสารแนวคิด 
ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเอกสารต่างๆ ตามขอบเขตด้านเนื้อหาและลําดับขั้นตอนการวิจัย 
คือ สภาพการจัดการสินค้าชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี (SWOT) หลักการจัดการองค์กร 4M 1) Man 
คือ ด้านบุคลากร 2) Money คือ ด้านการเงิน 3) Materials คือ ด้านวัสดุและอุปกรณ์ 4) 
Management คือ ด้านการจัดการ และหลักพุทธธรรม อิทธิบาท 4 ได้แก่ 1) ฉันทะ 2) วิริยะ 3) 
จิตตะ 4) วิมังสา  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ รูปแบบการจัดการสินค้าชุมชนตามวิถี
พุทธในจังหวัดกาญจนบุรี 

4. สรุปผลการวิจัย 

4.1 สภาพทั่วไปของการจัดการสินค้าชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า การจัดการ
สินค้าชุมชนตามหลักการจัดการองค์กร 4M ด้านบุคลากร ด้านการเงิน ด้านวัสดุและอุปกรณ์ และ
ด้านการจัดการ ทั้ง 4 ด้านนี้เป็นหลักสําคัญของความสําเร็จในทุกมิติของการจัดการสินค้าชุมชนใน
จังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างมาก ดังต่อไปนี้  ด้านบุคลากร ในการทํางานให้ประสบความสําเร็จนั้น 
ความร่วมมือของบุคลากรเป็นสิ่งสําคัญมาก ดังนั้นการจัดการสินค้าชุมชนถ้ามีความตระหนักถึง
ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรในตําแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ ขององค์กรนั้น ก็ควรที่จะมีการกําหนด
แนว ทางการพัฒนาบุคลากรไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาสินค้าชุมชน เพ่ือการนํากลุ่ม
สินค้าชุมชนให้ขับเคลื่อนแบบองค์รวม โดยการพัฒนาบุคลากรจัดเป็นกลยุทธ์และมีมาตรการในการ
ดําเนินการเรื่องต่างๆ เพื่อสร้างกลไกการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มสินค้าชุมชน อย่างเป็นระบบในเชิง
รุกตามศักยภาพของตนเอง และตามความต้องการของหน่วยงาน เพ่ือ ให้ได้บุคลากรที่  
มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ด้านการเงิน ยุคโลกาภิวัตน์ อาจจะมิใช่ยุคที่ดีที่สุดในการพัฒนาของโลก
โดยภาพรวม เพราะหากยุคนี้เป็นตัวแทนของการรวมตัวเป็นบริษัทข้ามชาติ เป็นธุรกิจขนาดใหญ่
มหาศาล และเป็นยุคที่ผู้ด้อยโอกาสมิได้รับความเสมอภาคตามสิทธิของตนเองแต่เพียงลักษณะเดียว
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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แล้ว ยุคนี้จะเป็นยุคที่ทําลายองค์กร ธุรกิจชุมชน กลุ่มสินค้าชุมชนขนาดเล็กให้สลายตัวไปได้ในไม่ช้า 
และส่วนเล็ก ๆ หลายส่วน เช่น สถาบันครอบครัว ธุรกิจขนาดย่อม ชุมชนเล็กๆ ก็จะอยู่มิได้ไปด้วย  
ซึ่งอันที่จริงในยุคนี้ต้องคํานึงถึงหน่วยย่อย ธุรกิจย่อย ที่เป็นองค์ประกอบสําคัญของแต่ละสังคมด้วย
สิ่งเล็ก ๆ เหล่านั้นมีความดีงาม ความพอดี เป็นหลักแฝงอยู่ และเมื่อธุรกิจชุมชนขนาดเล็กมีแรง
ขับเคลื่อนไปข้างหน้าพร้อม ๆ กัน นั้นหมายถึง การพัฒนาประเทศชาติด้วยความยั่งยืน  ด้านวัสดุ
และอุปกรณ์ การผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนโดยคํานึงถึงการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและช่วยรักษา
สภาพแวดล้อม แนวคิดนี้สอดแทรกเข้ามาอยู่ในยุทธศาสตร์การบริหาร เนื่องจากว่าทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้นไม้ สัตว์ป่า แม่น้ํา ลําคลอง ภูเขา อากาศบริสุทธิ์ ฯลฯ นั้น นับวันแต่
จะลดลงหากใช้ไม่ถนอม และไม่บูรณะทดแทน  ปัจจุบันมีการนําพลังงานที่มิใช่สิ่งหมดเปลือง อาทิ 
พลังน้ํา พลังลม พลังแสงอาทิตย์ และพลังคลื่นในมหาสมุทรมาใช้มากขึ้น กลุ่มสินค้าชุมชนต้องรู้จัก
ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า แนวคิดหนึ่งในเรื่องนี้ คือ 3 Re's คือ Reduce : ใช้ให้น้อยลง, Re-used : ใช้
แล้วใช้อีก และ Recycle : ใช้แล้วเปลี่ยนรูปเป็นอย่างอ่ืนเพื่อใช้อีก ด้านการจัดการ การใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) ไม่ว่าท้องถิ่นในเมืองหรือในชนบท จะมีบุคลากรที่มี
ความรู้ และประสบการณ์ที่สั่งสมกันต่อ ๆ มาสามารถช่วยแก้ปัญหาหรือเสนอแนะสิ่งที่ถูกต้อง 
เหมาะสมกว่าได้ในหลายเรื่อง ดังนั้น การยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน องค์คณะอ่ืน จะช่วยให้งาน
บางงานสําเร็จได้โดยง่าย ทั้งนี้ เนื่องจากว่าองค์ความรู้ในท้องถิ่นนั้น เป็นความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติ
จริงที่สืบทอดกันมา และสามารถปรับใช้ในหลายสถานการณ์ได้ 

4.2 วิธีการจัดการสินค้าชุมชนให้เป็นตามวิถีพุทธ พบว่า วิธีการที่เป็นหลักพุทธธรรมทาง
พระพุทธศาสนานี้มีมากมายที่จะนํามาใช้ในการจัดการองค์การโดยแม้จะยกมาเพียงหัวข้อธรรมเดียว
ก็ ส ามารถนํ า ไปประยุ กต์ ใ ช้ กั บ ระบบการ จั ดการ  ในด้ านต่ า ง  ๆ  ในทฤษฎี ส ากล ได้  
1. ด้านบุคลากร (Man) ตามหลักฉันทะ ยอมรับในถึงกฎระเบียบข้อบังคับของกลุ่มสินค้าชุมชน และ
มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการทํางานเป็นมาตรฐาน เดียวกันด้วยความเป็นธรรม ตามหลักวิริยะ 
แสดงออกถึงการเคารพและไม่ก้าวกายในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวของผู้อ่ืน และไม่นําทรัพย์สินของ
กลุ่มสินค้าชุมชนไปใช้เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัว ตามหลักจิตตะ ความตั้งใจในการสร้างผลประโยชน์
ให้กับกลุ่มสินค้าชุมชน และสามารถสอนแนวทางและหลักปฏิบัติในการทํางานบนพ้ืนฐานของกลุ่ม
สินค้าชุมชนให้กับสมาชิกในทีมได้ ตามหลักวิมังสา เป็นตัวอย่างของพนักงานในกลุ่มสินค้าชุมชน ใน
การใช้หลักซื่อสัตย์สุจริตในการทํางานและดําเนินชีวิตให้อยู่ด้วยกันอย่างเป็นปกติสุขบนหลักความ
สามัคคี 2. ด้านการเงิน (Money) ตามหลักฉันทะ จิตสํานึกในความสุจริต รู้จักและเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของตนรวมทั้งสามารถจัดลําดับ ความสําคัญของงานได้ ตามหลักวิริยะ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ ถูกต้อง และครบถ้วนตรงตาม วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กําหนดไว้ ตามหลักจิตตะ การ
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
 
 
  

Vol7 No._61.indd   185 24/7/2561   20:53:17

ทํ า ง า น ใ ห้ ต อ บ ส น อ ง ต่ อ เ ป้ า ห ม า ย ห ลั ก ข อ ง ก ลุ่ ม สิ น ค้ า ชุ ม ช น ช่ ว ย ส ม า ชิ ก ใ น  
ทีมหาวิธีการทํางาน ติดตามการทํางานเพ่ือให้งานประสบผลสําเร็จ ตามหลักวิมังสา ติดตามผลการ
ดําเนินงานของกลุ่มสินค้าชุมชน และบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กลุ่มสินค้าชุมชนกําหนด
ไว้ 3. ด้านวัสดุและอุปกรณ์ (Materials) ตามหลักฉันทะ เข้าใจและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบในส่วนของตนได้เป็น อย่างดีเพ่ือส่งเสริมการบรรลุผลสําเร็จของทีม ตามหลักวิริยะ มีส่วน
ร่วมในการกําหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน และสามารถสร้างและรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีกับ
สมาชิกในทีมได้ ตามหลักจิตตะ หน้าที่รับผิดชอบของทีมงาน หลายทีมที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง 
และที่ ซับซ้อนได้อย่ างมี  ประสิทธิภาพ รวมทั้ งสื่ อสารให้แต่ละฝ่ ายเข้า ใจอย่ างซัดเจน  
ตามหลักวิมังสา สามารถสื่อสารกับผู้ร่วมทีมเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพ่ือให้การทํางานของทีม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ด้านการจัดการ (Management)  ตามหลักฉันทะ รู้และเข้าใจถึง
วิสัยทัศน์และเป้าหมายของกลุ่มสินค้าชุมชน ตอบสนองวิสัยทัศน์และภารกิจของกลุ่มสินค้าชุมชน 
ตามหลักวิริยะ อธิบายให้ผู้อ่ืนเข้าใจถึงวิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการทํางานของกลุ่มสินค้าชุมชน 
ตามหลักจิตตะ สร้างบรรยากาศให้สมาชิกกลุ่มสินค้าชุมชนมีส่วนร่วมและผูกพันต่อวิสัยทัศน์ และ
ภารกิจของกลุ่มสินค้าชุมชนตามหลักวิมังสา สามารถประเมินประสิทธิภาพการทํางานของกลุ่ม
สินค้าชุมชนโดยเปรียบเทียบ กับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของกลุ่มสินค้าชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง 

4.3 รูปการจัดการสินค้าชุมชนตามวิถีพุทธในจังหวัดกาญจนบุรี  พบว่า ด้านบุคลากร 
ตามหลักฉันทะ ได้แก่ 1) ผู้นําที่เป็นธรรมชาติจะสามารถนําชุมชนได้ 2) จัดสรรให้ทําหน้าที่ตาม
ความถนัด 3) คนที่มีจิตสาธารณะสูงทําเพ่ือส่วนรวมเป็นหลัก 4) จ้างแรงงานในชุมชน ตามหลัก
วิริยะ ได้แก่ 1) สร้างบุคลากรใหม่ ๆ ขึ้นมาทดแทน  2) คนที่ใคร่ครวญด้วยสติ ตามหลักจิตตะ ได้แก่ 
1) บุคคลที่พร้อมช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกลุ่ม 2) ส่งบุคลากรอบรมเพ่ิมเติมความรู้ ตามหลักวิมังสา 
ได้แก่ 1) บุคคลที่ทํางานละเอียดถี่ถ้วน 2) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 3) ยินดีกับความสําเร็จของสมาชิก 
และส่งเสริมให้สมาชิกมีความก้าวหน้า ด้านการเงิน ตามหลักฉันทะ ได้แก่ 1) ไม่เป็นหนี้นอกระบบ 
2) กองทุนของชุมชนจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากที่สุด 3) กองทุนภาครัฐสํารองไว้สนับสนุน  
4) การเสียสละและแบ่งปันซื่อสัตย์ ตามหลักวิริยะ ได้แก่ 1) ออมทรัพย์เพื่อการผลิตเก็บเงินทุกเดือน 
รูปแบบเหมือนสหกรณ์แต่เป็นกลุ่มของชุมชน 2) ต้องอดทนกับปัญหาอย่าคาดหวังคืนทุนเร็ว  
ตามหลักจิตตะ ได้แก่ 1) เมื่อมีรายได้ต้องคืนเงินต้นเข้ากองทุนเสมอ 2) เมื่อมีกําไรนํามาต่อยอดและ
แบ่งปัน ตามหลักวิมังสา ได้แก่ 1) เรียนรู้ค่าใช้จ่ายให้ครบต้นทุน ค่าแรง ค่าขนส่งค่าซ่อมบํารุงค่า
บริหารในส่วนต่าง ๆ 2) จัดทําบัญชีด้วยความละเอียดเรียบร้อย 3) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้านวัสดุ
และอุปกรณ์ ตามหลักฉันทะ ได้แก่ 1) วัตถุดิบต้องอยู่ในชุมชน 2) ผลิตด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือ
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 3) ศึกษาความยั่งยืนของวัตถุดิบที่จะนํามาใช้ให้เพียงพอ ตามหลักวิริยะ 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ได้แก่ 1) รักษาคุณภาพสินค้าให้สม่ําเสมอ 2) ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นนั้น ๆ ให้สุดความสามารถ ตามหลัก
จิตตะ ได้แก่ 1) ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนต้องดูแลสิ่งแวดล้อม 2) คํานึงเรื่องการขาดแคลนด้าน
วัตถุดิบเสมอ 3) วัสดุและอุปกรณ์มองจากท้องถิ่นเป็นหลัก ตามหลักวิมังสา ได้แก่ 1) ประมาณใน
การใช้จ่ายทรัพย์วัสดุและอุปกรณ์ 2) คิดค้นพัฒนาวัตถุดิบเพ่ือความยั่งยืนในวิชาชีพ 3) ไม่ผลิต
สินค้าตามกระแส เพราะไม่มีความยั่งยืนในระยะยาว   ด้านการจัดการ ตามหลักฉันทะ ได้แก่  
1) ใช้หลักเต็มใจทํา แข็งใจทําตั้งใจทํา แล้วก็เข้าใจทําเป็นแรงผลัดดัน 2) สร้างความสามัคคีใน
สมาชิกชุมชน ตามหลักวิริยะ ได้แก่ 1) ธุรกิจเพ่ือสังคมผลประโยชน์มาดูแลชุมชน 2) จัดหากองทุน
สํารองให้กับสมาชิกในชุมชน 3) ริเริ่มสิ่งใหม่เพ่ือความเป็นผู้นําตลาด ตามหลักจิตตะ ได้แก่  
1)  ธุรกิจ เ พ่ือสังคม คือ ชุมชนได้ประโยชน์ ได้ดูแลกัน ได้ เกิดความรักความสามัคคีกัน  
2) สร้างเครือข่ายสินค้าชุมชนเพ่ือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกด้าน 3) รู้ตน รู้ประมาณ  
รู้หลักการตลาด ตามหลักวิมังสา ได้แก่ 1) ปัจจุบันการตลาดแบบดิจิตอลมีความเติบโตเป็นอย่าง
มาก 2) มองการตลาดล่วงหน้าว่าจะไปในแนวทางใด 3) สร้างบุคลากรเตรียมไว้รองรับทิศทาง
การตลาด 

5. การอภิปรายผลการวิจัย 

5.1 สภาพทั่วไปของการจัดการสินค้าชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี  พบว่า สามารถสร้าง
คุณค่าด้วยงานฝีมือความพิถีพิถันของภูมิปัญญาดั้งเดิมเพ่ือความยั่งยืนและการพ่ึงพาตนเองด้วย
เรื่องราวตํานานรากทางวัฒนธรรมสนองตลาดการท่องเที่ยว มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีทุนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Allan, Barbara. & Lenwis, Dina. 
(1981) ได้วิจัยเรื่อง “ผลการเรียนรู้ของสมาซิกในชุมชน โดยใช้กรณีศึกษาการเรียนรู้จากสภาพจริง 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ใช้ระยะเวลาใน
การศึกษา 4 ปี ผลการวิจัย พบว่า การเรียนรู้ของบุคคล เกิดจากการปฏิบัติจริง และการประกอบ
อาชีพ ที่สามารถนําไปสู่ความ ชํานาญการได้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากสภาพจริงใหม่ ๆ 
ในชุมชน จะทําให้สมาซิกในชุมชนมีการพัฒนาอาชีพ และส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ทําให้เกิดนวัตกรรมในการเรียนรู้และ
ดํารงชีวิต 

5.2 วิธีการจัดการสินค้าชุมชนให้เป็นตามวิถีพุทธในจังหวัดกาญจนบุรี  พบว่า  
หลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเปรียบเสมือนใบไม้ในป่าใหญ่ หยิบใบไม้มากํามือเดียวก็เพียงพอแล้ว
สําหรับใช้เป็นหลักในการดําเนินชีวิต หลักในการพิจารณาเลือกคําสอนพุทธศาสนามาใช้ในการ
บริหารจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Suyada Soonthornsaratoon (2009) ได้วิจัยเรื่อง 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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“รูปแบบความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียนและชุมชน ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมแก่เด็ก
และเยาวชนในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรการเรียนรู้
วัฒนธรรมชุมชนเกี่ยวกับหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด
โรงเรียน ชุมชน ภาครัฐรวมถึงภาคเอกชนเริ่มตั้งแต่ การวางแผน การปฏิบัติการ การตรวจสอบการ
ดําเนินการให้เหมาะสม รวมถึงการประเมินผล  

5.3 รูปแบบการจัดการสินค้าชุมชนตามวิถีพุทธในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า บุคลากร
ตั้งแต่ผู้บริหารกลุ่มสินค้าชุมชนลงมาถึงผู้ใต้ปกครองสมาชิกในกลุ่มสินค้าชุมชนนั้นมีความสําคัญเป็น
อย่างมากว่าจะต้องประพฤติตนอย่างไรถึงให้หน้าที่การงานนั้นสําเร็จได้ด้วยดี สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Shan Takawicharna (2007) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ” ผลการวิจัย 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ มีองค์ประกอบการพัฒนา ดังนี้ การพัฒนาระดับบุคคล ระดับ
กลุ่มและการพัฒนาในระดับองค์การ เพ่ือให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพุทธมี
ปฏิสัมพันธ์กับบริบทจึงทําให้องค์การที่เป็นระบบใหญ่ต้องมีเป้าหมายขององค์การที่เศรษฐกิจแบบ
พอเพียงมีพุทธเศรษฐศาสตร์เป็นแนวทางของระบบเศรษฐกิจ มีกระบวนทัศน์การพัฒนาที่
ประกอบด้วยกระบวนทัศน์การพัฒนาเพ่ือผลงาน กระบวนทัศน์การพัฒนาเพ่ือการเรียนรู้ กระบวน
ทัศน์การพัฒนาโลกียธรรม และกระบวนทัศน์การพัฒนาระดับโลกุตรธรรม การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในระดับบุคคล และระดับองค์การจะมีตัวแบบในการพัฒนา ซึ่งสามารถใช้เป็นกระบวนการใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธได้ด้วย 

6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1) กระทรวงมหาไทยควรมีนโยบายในการสนับสนุนชุมชน ด้านการท่องเที่ยว  
เชิงอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเชิงวิถีชีวิตด้านประวัติศาสตร์ เพ่ือเป็นการสนับสนุนกลุ่มสินค้า
ชุมชนทั้งกลุ่มที่ผลิตสินค้าชุมชน และด้านการบริการ เพ่ือความยั่งยืนของชุมชนสู่การพัฒนา
ประเทศชาติสืบต่อไป 

 2) คณะสงฆ์ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกวัดพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสงเคราะห์ 
เพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชนให้กลับมามีความสามัคคีและความเข้มแข็งดังเดิม 

6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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 1) ควรมีการกําหนดเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจสินค้าชุมชนให้มีความชัดเจน และ
ดําเนินงานอย่างเป็นระบบ 

 2) การผลิตสินค้าชุมชนควรมีความม่ันคงทางด้านเอกลักษณ์ และแสดงวิถีชีวิตของ
ชุมชนถ่ายทอดลงสู่ผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจของสินค้าทางด้านการตลาด 
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3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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บทบาทเชิงรุกของพระสงฆ์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ในจังหวัดชลบุร ี

PROACTIVE ROLES FOR PROMOTING THE PEOPLE’S QUALITY OF LIFE  
IN CHONBURI PROVINCE  

 

พระครูอุดมธรรมรส อสิ าโณ (ชัยยุทธ การเร็ว)  ประเสริฐ  ธิลาว  สุรพล  สุยะพรหม 
Phrakhru Udomthammaros (Chayut  Asiñāno), Prasert Thiloa Assoc, Surapon 

Suyaprom 
 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพบทบาทปัจจุบันของพระสงฆ์

ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ในจังหวัดชลบุรี 2) เพ่ือศึกษาการประยุกต์และหลักพุทธ
ธรรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทเชิงรุกของพระสงฆ์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ในจังหวัด
ชลบุรี และ 3) เพ่ือน าเสนอบทบาทเชิงรุกของพระสงฆ์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ใน
จังหวัดชลบุรี ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 25 ท่าน 
และการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 12 ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยเทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหาเชิงพรรณนา เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ และแบบสนทนากลุ่ม 

ผลการวิจัย พบว่า 
1. ปัจจุบันพระสงฆม์ีส่วนร่วมได้น้อยเกี่ยวกับประชาชน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่

ที่ไม่ยอมให้วัดเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ส าคัญคือ การขาดพระสงฆ์ที่มีความรู้
ความสามารถเป็นวิทยากร ทั้งนีส้ถานภาพทางสังคมของพระสงฆ์ ถือว่าเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณของ
คนในชุมชน มีบทบาทในการเทศน์เนื่องในโอกาสต่างๆ ให้ ลด ละ เลิก อบายมุขต่างๆ ยังมีส่วนร่วม
ในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในระดับบุคคล และกลุ่มบุคคลด้วย อีกทั้งช่วยในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านร่างกาย ต้องมีสุขภาพร่างกาย 
ที่แข็งแรงได้รับการดูแล โดยน าหลักศีลธรรมมาควบคุมความประพฤติ การมีวินัย ในการใช้ชีวิตโดย
การรักษาศีล ปฏิบัติตน ลด ละ เลิก อบายมุข เพ่ือสุขภาพที่ดีบริโภคอาหารถูกสุขลักษณะ พักผ่อน
และออกก าลังเป็นประจ า ด้านจิตใจ น าหลักอิทธิบาทเป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ที่มี
ฐานแห่งความส าเร็จ มีความเพียรพยายาม เป็นนิสัย ความเอาใจใส่มีเหตุและผล โดยใช้ปัญญาเป็น
เครื่องน าทาง สอนให้คิดแบบ โยนิโสมนสิการ คือ การรู้จักคิด วิเคราะห์ หลักทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน์ในการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ   เศรษฐกิจในชุมชนในท้องถิ่นจะดี ถ้าประชาชน คิดได้ คิด
เป็น โดยมีพระสงฆ์ซ่ึงเป็นศูนย์รวมจิตใจ สอนให้มคีวามขยันหมั่นเพียร ประกอบอาชีพสุจริต ยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ให้รู้จักใช้ รู้จักจ่าย และเก็บออม สังคหวัตถุในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสังคม 
สังคมจะน่าอยู่ ถ้าคนในสังคมอัธยาศัยที่ดีต่อกัน เป็นเกราะปูองกันให้ชุมชนยั่งยืน  การให้ความรู้ 
การแนะน าที่ถูกต้อง เช่น การเป็นพระวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวบ้าน  หลักอาวาสสัป
ปายะในการส่งเสริมด้านสภาพแวดล้อม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึง
ความส าคัญของการมสีภาพแวดล้อมที่  

3. พระสงฆ์มีบทบาทเชิงรุกของในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ในจังหวัด
ชลบุรี ด้วยการส่งเสริม สนับสนุน และให้การสงเคราะห์ แก่ประชาชนเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี  
ด้วยหลักชุมชนดีเพราะคนสุขภาพดี จิตใจมีศีล มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวคนในชุมชน รู้จักใช้
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสังคมที่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  แบ่งปันความรู้ ให้ค าแนะน าที่เป็น
ประโยชน์ต่อกัน มีสภาพแวดล้อมดี ร่วมกันอนุรักษ์ น้ า อากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ปุาไม้  
ด้านร่างกาย คือ การพิจารณาสุขภาวะทางกายให้รู้เห็นตามสภาพความเป็นจริงของสังขาร  
เพ่ือสุขภาพที่ดี โดยมีพระสงฆ์เป็นต้นแบบ "วัดส่งเสริมสุขภาพ" ด้านจิตใจ เพราะวัดเป็นที่พ่ึงทางใจ
ของประชาชน พระสงฆ์อบรมเมื่อมีโอกาส  ให้มีจิตใจที่ดีงาม มีเมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์  
ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมประชาชนให้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขยันท ามาหากิน ไม่พ่ึงสิ่งงมงาย  
ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม ด้านสังคม การส่งเสริมสถาบันครอบครัว แสดงธรรมที่สอดคล้อง
กับชีวิตประจ าวัน เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก้ปัญหาของเยาวชนโดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ด้าน
สิ่งแวดล้อม เทศนาสั่งสอนชาวบ้านให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในคุณประโยชน์และโทษของการตัดไม้
ท าลายปุา ให้เห็นเป็นรูปธรรม ช่วยกันรักษาธรรมชาติให้เจริญตาและช่วยกันอนุรักษ์ต้นน้ าล าธาร 
ค าส าคัญ : บทบาทเชิงรุก, การส่งเสริม, คุณภาพชีวิต 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ABSTRACT 

The objective of this research were : 1) to study General Status the 
Proactive Roles of  Sangkha for Promoting The People’s Quality of Life in Chonburi 
Province,  2) to study the roles Proactive Roles of  Sangkha for Promoting The 
People’s Quality of Life in Chonburi Province, and 3) to study the problem, barriers 
and ways to promote the Proactive Roles of  Sangkha for Promoting The People’s 
Quality of Life in Chonburi Province. This research is a qualitative 
research (Qualitative Research) used in this study was a structured interview 
(Structured Interview) used in-depth interviews (In-depth Interview) 25 Person 
research studies using qualitative research. (Qualitative) 

The findings of this research are as follows : - 

1. The present time the participation of the monk  about Proactive Roles of 
Sangkha for Promoting the People’s Quality of Life in Chonburi Province found that 
the temple is the center of community since the past up to now. The temple 
should play the major role as the past for the good quality of life and should be 
the center of promoting the quality of life and well beings of the people. 

2. The Promoting The People’s Quality of Life in Chonburi Province, 1) 
Buddhist Propagation: The monks have the role to propagate the Buddhism for 
developing the mind with Dhamma for the usefulness of people and developed 
society. 2) Mental development Proactive Roles of Sangkha for Promoting The 
People’s Quality of Life in Chonburi Province by applying the Dhamma with 
activities for control the mind of people. 3) Public Welfare: The temple play the 
major to develop the quality of life of the people in Wat Nok,  Muang District,   
Chonburi Province. 

3) The Proactive Roles of Sangkha for Promoting The People’s Quality of 
Life in Chonburi Province to promote the  Proactive Roles of  Sangkha for 
Promoting The People’s Quality of Life in Chonburi Province. The people do not go 
to temple and the people do not accept the temple as the life development 
center, 1. Body system monks behavior the temple example to take care the body 
of quality 2. Spiritual Monk have kindness to the people should give dhamma 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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teaching and training to the people   4. Economic to be about sufficiency economy 
suing to development the community of Chonburi 4. Social to promote family 
institution and daily give knowledge and soul the problem of life  5. Environment 
giving the reason of people. Suggestions: The temple should cooperate seriously to 
develop the quality of life and should propagate the Dhamma or Buddhism in the 
approach. It means the temple should teach the people without going to good 
Body, Spiritual, Economics, Society and Environment etc. 
Key word:  Proactive Roles, Quality of Life 
 
1. บทน า 

วัดเป็นสถาบันที่มีความส าคัญ กล่าวคือวัดเป็นที่พ านักอาศัยศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติ
ตามพระธรรมวินัย วัดเป็นสถานที่ชาวบ้านส่งกุลบุตรมาอยู่รับใช้พระสงฆ์  และรับการฝึกอบรมทาง
ศีลธรรมและเล่าเรียนวิชาการต่างๆ ในสมัยนั้นเป็นสถานที่พ่อแม่ตลอดจนคนแก่คนเฒ่า และสตรีมา
รับความรู้ด้วยการสดับพระธรรมเทศนา เป็นสถานพยาบาลที่รักษาผู้เจ็บปุวยตามภูมิรู้ของคนใน
สมัยก่อน โดยวัดเป็นแหล่งต าราแพทย์และพระสงฆ์ท าหน้าที่เป็นหมอรักษาพยาบาลคนเจ็บปุวย
ทั่วไป เป็นสถานสงเคราะห์ท่ีบุตรหลานชาวบ้านที่ยากจนได้มาอาศัยเลี้ยงชีวิตและศึกษาเล่าเรียน
ตลอดจนถึงผู้ใหญ่ที่ยากจนได้มาอาศัยเลี้ยงชีพ เป็นสถานที่รื่นเริงที่จัดเทศกาลและมหรสพต่างๆ 
ส าหรับชาวบ้านทั้งหมดเป็นบ่อเกิด และเป็นศูนย์กลางของศิลปกรรมแขนงต่างๆ  ตลอดถึงเป็น
สถานที่ชาวบ้านได้มาพบปะสังสรรค์และพักผ่อนหย่อนใจโดยที่ทางวัดได้จัดสถานที่ต่างๆ ในบริเวณ
วัด แม้ชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยชั่วระยะเวลาหนึ่งก็ยังสามารถมองเห็นบทบาทของ
วัดดังกล่าวได้อย่างชัดเจน  

ปัญหาในจังหวัดชลบุรี ระยะหลังโครงการพัฒนาวัดต่างๆ ในจังหวัดชลบุรีมีปัญหาคือ 
ขาดงบประมาณสนับสนุน ขาดอุปกรณ์การพัฒนาพระสงฆ์ ขาดแรงเสริมในการท างาน การเข้าไม่ถึง
จิตใจชาวบ้าน ไม่มีทีมงาน ไม่มีคณะท างานที่รู้งาน ขาดกลยุทธ์ในการท างาน ดังนั้นพระพระสงฆ์ใน
จังหวัดชลรี ต้องปรับเปลี่ยนบทบาท โดยการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่แก่สังคม  
ให้คนในสังคมได้น าเอาหลักธรรมนั้นเป็นแนวทางไปประพฤติปฏิบัติ พระสงฆ์จึงต้องมีการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางราชการและทางเอกชน เข้าร่วมด าเนินการด้วยเช่น
โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชน 



315185

ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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จากสภาพดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะบทบาทเชิงรุกของพระสงฆ์ในการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน ในจังหวัดชลบุรี  และเป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยมีพระสงฆ์เป็นศูนย์กลาง ท าหน้าทีใ่นการช่วยรัฐพัฒนาให้เป็น “พลเมืองที่ดี มีสุขภาพ
ที่แข็งแรง เข้มแข็งทั้งกายและใจ” ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
งามอย่างแท้จริง  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาสภาพบทบาทปัจจุบันของพระสงฆ์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ในจังหวัดชลบุรี 

2.2 เพ่ือศึกษาการประยุกต์หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทเชิงรุกของพระสงฆ์
ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ในจังหวัดชลบุรี 

2.3 เพ่ือน าเสนอบทบาทเชิงรุกของพระสงฆ์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ในจังหวัดชลบุรี 

 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 รูปแบบการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “บทบาทเชิงรุกของพระสงฆ์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ในจังหวัดชลบุรี” นี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quanlitative Research) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) จ านวน 25 รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) จ านวน 12 รูป/คน 

3.2 ผู้ให้ข้อมูลหลักเชิงคุณภาพ ประกอบไปด้วยบุคคล 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้ให้การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก จ านวน 25 รูป/คน  

3.3 การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยผู้ร่วมสนทนาได้แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัดในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน จ านวน 12 รูป/
คน 

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์ และแบบสนทนากลุ่มเฉพาะ  

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
1) ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

เชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์ 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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2) ท าการนัดวัน เวลา และสถานที่กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพ่ือ
สัมภาษณ์ตามท่ีก าหนดไว้ 

3) ด าเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและสถานที่ท่ีก าหนดนัดไว้ จนครบทุกประเด็น
โดยขออนุญาตใช้วิธีการจดบันทึก และการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์ 

4) น าข้อมูลดิบที่ได้มารวบรวมเพ่ือวิเคราะห์โดยวิธีการที่เหมาะสมและน าเสนอต่อไป 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการดังนี้  
1) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ 
2) น าข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจ าแนกเป็นประเด็นและเรียบ

เรียงเฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
3) วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้

เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 
4) สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอต่อไป 

 
 
4. สรุปผลการวิจัย 

4.1 ผลการศึกษาบทบาทปัจจุบันของพระสงฆ์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ในจังหวัดชลบุรี จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ปัจจุบันพระสงฆ์เข้าสู่องค์กรประชาชนการมีส่วน
ร่วมได้น้อย เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ที่ไม่ยอมให้วัดเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่
ส าคัญคือ การขาดพระสงฆ์ท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นวิทยากร ทั้งที่สถานภาพทางฐานะทางสังคม
ของพระสงฆ์ ถือว่าเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณของคนในชุมชน มีบทบาทในการเทศน์เนื่องในโอกาส
ต่างๆ ให้ ลด ละ เลิก อบายมุขต่างๆ ยังมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในระดับบุคคล 
และกลุ่มบุคคลด้วย อีกท้ังช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.2 การประยุกต์หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับบทบาทเชิงรุกของพระสงฆ์ในการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน ในจังหวัดชลบุรี  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านร่างกาย 
ต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้รับการดูแล  โดยน าหลักศีลธรรมมาควบคุมความประพฤติ การมี
วินัย ในการใช้ชีวิตโดยการรักษาศีล ปฏิบัติตน ลด ละ เลิก อบายมุข เพ่ือสุขภาพที่ดีบริโภคอาหาร
ถูกสุขลักษณะ พักผ่อนและออกก าลังเป็นประจ า ด้านจิตใจ น าหลักอิทธิบาทเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ที่มีฐานแห่งความส าเร็จ มีความเพียรพยายาม เป็นนิสัย ความเอาใจใส่มีเหตุ
และผล โดยใช้ปัญญาเป็นเครื่องน าทาง สอนให้คิดแบบ โยนิโสมนสิการ คือ การรู้จักคิด วิเคราะห์ 
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ   เศรษฐกิจในชุมชนในท้องถิ่นจะดี ถ้า
ประชาชน คิดได้ คิดเป็น โดยมีพระสงฆ์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ  สอนให้มีความขยันหมั่นเพียร 
ประกอบอาชีพสุจริต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้รู้จักใช้ รู้จักจ่าย และเก็บออม สังคหวัตถุในการ
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสังคม สังคมจะน่าอยู่ ถ้าคนในสังคมอัธยาศัยที่ดีต่อกัน เป็นเกราะปูองกัน
ให้ชุมชนยั่งยืน การให้ความรู้ การแนะน าที่ถูกต้อง เช่น การเป็นพระวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้
ให้กับชาวบ้าน หลักอาวาสสัปปายะในการส่งเสริมด้านสภาพแวดล้อม  ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความส าคัญของการมีสภาพแวดล้อมที่ดี  

4.3 บทบาทเชิงรุกของพระสงฆ์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ในจังหวัด
ชลบุรี  พระสงฆมี์บทบาทเชิงรุกของในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ในจังหวัดชลบุรี ด้วย
การส่งเสริม สนับสนุน และให้การสงเคราะห์ แก่ประชาชนเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยหลักชุมชนดี
เพราะคนสุขภาพดี จิตใจมีศีล มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวคนในชุมชน รู้จักใช้ชีวิต ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นสังคมที่ เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปันความรู้  ให้ค าแนะน าที่ เป็นประโยชน์ต่อกัน  
มีสภาพแวดล้อมดี ร่วมกันอนุรักษ์ น้ า อากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ และปุาไม้ สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 

ด้านร่างกาย อธิบายได้ว่า การพิจารณาสุขภาวะทางกายให้รู้เห็นตามสภาพความเป็น
จริงของสังขาร ในการส่งเสริมสุขภาพอยู่อย่างมีศีล และมีธรรมเป็นกฏเกณฑ์ในการด าเนินชีวิต โดย
การลด ละ เลิก อบายมุข เพ่ือสุขภาพที่ดี โดยมีพระสงฆ์เป็นต้นแบบ "วัดส่งเสริมสุขภาพ" 

ด้านจิตใจ อธิบายได้ว่า เป็นศูนย์กลางพัฒนา รณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิกอบาย มุข  
เป็นที่พ่ึงทางใจของประชาชน พระสงฆ์อบรมเมื่อมีโอกาส ให้มีจิตใจที่ดีงาม มีเมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์ 
พระสงฆ์ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจให้ชาวบ้านมองเห็น มีความคิด และมีทัศนะ 
ให้อยู่ในกรอบของศีลธรรม ในการพัฒนาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ด้านเศรษฐกิจ อธิบายได้ว่า พระสงฆ์มีบทบาทในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้ ลด ละ 
เลิก อบายมุขต่างๆ ส่งเสริมประชาชนให้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขยันท ามาหากิน ไม่พ่ึงสิ่งงมงาย 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือหากิจกรรมและสร้างอาชีพให้กับ
ท้องถิ่น 

ด้านสังคม อธิบายได้ว่า พระสงฆ์มีบทบาทในการส่งเสริมสถาบันครอบครัว แสดงธรรม
ที่สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ต่อต้านยาเสพติด วัดเป็นสิ่งปลอดสารเสพติด พระสงฆ์เป็นแบบอย่างแก่เยาวชนคนไทย เป็น
วิทยากรให้ความรู้ แก้ปัญหาของเยาวชนโดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 

ด้านสิ่งแวดล้อม อธิบายได้ว่า พระสงฆ์มีบทบาทเชิงรุกในการอนุรั กษ์เทศนาสั่งสอน
ชาวบ้านให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในคุณประโยชน์และโทษของการตัดไม้ท าลายปุา ให้เห็นเป็น
รูปธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ให้น่าอยู่ ช่วยกันรักษาธรรมชาติให้เจริญตา 
ต้นไม้อุดม แหล่งน้ าดี อากาศสดชื่น และช่วยกันอนุรักษ์ต้นน้ าล าธาร 

  

5. อภิปรายผลการวิจัย 
ด้านร่างกาย อภิปรายได้ว่า พระสงฆ์มีบทบาทช่วยเหลือโดยการให้การสนับสนุนให้ทุก

คนสุขภาพร่างกายที่แข็ง มีศีลธรรมประจ าใจ ส่งเสริมให้ประพฤติและปฏิบัติโดยน าหลักธรรมค า
สอนมาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบวินัย สงเคราะห์ด้วยการให้ความรู้ที่ถูกที่ควร โดย
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
  

Vol7 No._61.indd   176 24/7/2561   20:53:08

วัดเป็นแหล่งเรียนรู้และมีพระเป็นแบบอย่าง เพ่ือสุขภาวะทางกายให้ประชาชนรู้เห็นตามสภาพ
ความเป็นจริงของสังขาร พระสงฆ์จึงมีศักยภาพที่จะเป็นผู้น า แกนน าในการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ
เป็นกลไกที่ส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพไปสู่ท้องถิ่นได้อย่างเข้มแข็ง และมี
ประสิทธิภาพ มีกฎเกณฑ์ในการด าเนินชีวิต โดยการลด ละ เลิก อบายมุข เพ่ือสุขภาพที่ดี โดยมี
พระสงฆ์เป็นต้นแบบ "วัดส่งเสริมสุขภาพ" ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phrapalatphiratdet 
Thitawangso  ( Maha Montri) (2015)  ได้วิจัยเรื่อง “พุทธบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิต มีองค์ประกอบ 4 
ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ  ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม  ด้านสิ่งแวดล้อม  

ด้านจิตใจ อภิปรายได้ว่า พระสงฆ์และวัดเป็นศูนย์กลางพัฒนา รณรงค์ให้ประชาชนลด 
ละ เลิกอบาย มุข  เมื่อมีโอกาส ให้มีจิตใจที่ดีงาม มีเมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์ สงสารและให้ความ
ช่วยเหลือ สงเคราะห์ ต่อความทุกข์ยากของคนท่ีด้วยกว่า ในการอยู่ร่วมกันในชุมชน สังคม พระสงฆ์
ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการชักจูงประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตน การสร้างความ
เข้าใจให้ชาวบ้านมองเห็น มีความคิด และมีทัศนะ ที่ถูกต้องเป็นพลังมวลชน ให้อยู่ในกรอบของ
ศีลธรรม ในการพัฒนาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phrakhrubaidika Sa-
ard  Paṅṅādīpo (2016) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตในชุมชน ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2” ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ประกอบด้วย การพัฒนาด้านกาย (กายภาวนา) ได้แก่ กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพในชุมชน การ
พัฒนาด้านศีล (สีลภาวนา) ได้แก่ กิจกรรมการส่งเสริมหมู่บ้านรักษาศีล 5 การพัฒนาด้านจิตใจ (จิต
ภาวนา) ได้แก่ ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด กิจกรรมปฏิบัติธรรม การพัฒนาด้านปัญญา (ปัญญา
ภาวนา) ได้แก่ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน เป็นโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

ด้านเศรษฐกิจ อภิปรายได้ว่า พระสงฆ์มีบทบาทในการส่งเสริมประชาชนให้ยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ขยันท ามาหากิน ไม่พ่ึงส่ิงงมงาย มีสติในการประกอบอาชีพเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิต 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม โดยการเป็นแกนน าในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 
เพ่ือหากิจกรรมและสร้างอาชีพให้กับชาวบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Theerachai Chutimant 
(2016)  ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า การบูรณาการจัดการชุมชนกับหลักพุทธธรรมใน
ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ ด้านเศรษฐกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสและสนับสนุน
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายพัฒนาท้องถ่ิน และก าหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของชุมชน 

ด้านสิ่งแวดล้อม อธิบายได้ว่า พระสงฆ์มีบทบาทเชิงรุกในการอนุรักษ์ เทศนาสั่งสอน
ชาวบ้านให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในคุณประโยชน์และโทษของการตัดไม้ท าลายปุา ให้เห็นเป็น
รูปธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ให้น่าอยู่ ช่วยกันรักษาธรรมชาติให้เจริญตา 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ต้นไม้อุดม แหล่งน้ าดี อากาศสดชื่น และช่วยกันอนุรักษ์ต้นน้ าล าธาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Theerachai Chutimant (2016) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธที่มีผลต่อ
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”ผลการวิจัยพบว่า การบูรณาการจัดการชุมชนกับ
หลักพุทธธรรมในท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยชุมชน
ช่วยกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ สิ่งแวดล้อม ปุา เขา 
ต้นไม้ ต้นน้ าล าธาร 

 
6. ข้อเสนอแนะ 
  6.1 ควรวิจัยเกี่ยวกับ รูปแบบการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติของพระสงฆ์ต่อท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  6.2 ควรวิจัยเกี่ยวกับ การส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของพระสงฆ์ร่วมกับ
หน่วยงานในท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
  6.3 ควรวิจัยเกี่ยวกับ รูปแบบประสิทธิภาพการจัดการชุมชนเข้มแข็งของพระสงฆ์เพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นที่สนองต่อนโยบายทางเศรษฐกิจ 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอวังน้อย                  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT WITHIN THE TEMPLES OF MONKS                           
IN WANG NOI DISTRICT, PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA PROVINCE 

 
พระอธิการสมาน  กนฺตธมฺโม พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ 

Phraathikansaman  Kutadhummo, Phrapalad Raphin Buddhisaro, 
Phramaha Kritsada Kittisobhano 

 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ  1)  เพ่ือศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดของ
พระสังฆาธิการในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของพระสงฆ์ที่มีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอวังน้อย  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างงานวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการวิจัยเชิงส ารวจ เก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.896 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พระสงฆ์ในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน ๑๙๕ รูป วิเคราะห์ผลการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่และค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ใน
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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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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กรณีตัวแปรต้นตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.)การวิจัย
เชิงคุณภาพ ด้วยการการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 8 รูป/คน ใช้แบบสัมภาษณ์
เป็นเครื่องมือและวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดของพระสังฆาธิการใน

อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ในระดับ ( ̅= 3.75 , S.D.= 0.736) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ดังนี้ ด้านการใช้อย่างยั่งยืน ( ̅= 3.83 , S.D.= 0.864) ด้านการขจัดของเสีย/มลพิษ ( ̅= 
3.76 , S.D.= 0.931) ด้านการควบคุมกิจการและการจัดการ ( ̅= 3.67 , S.D.= 0.904)  

2. ผลการเปรียบเทียบสมมติฐานการวิจัยระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษานักธรรม และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม พบว่า พระสงฆ์ที่มีอายุ 
พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษานักธรรม และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม มีความคิดเห็น
ต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ไมแ่ตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้ง 

3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้แก่ ปัญหา อุปสรรค พบว่า ขาดการ
วางแผนระยะยาว ไม่มีบุคลากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับมลพิษและสิ่งแวดล้อมไม่มีการจัดระเบียบ
แผนงานน าถังขยะวานไว้เป็นจุดทิ้งหรือการก าจัดขยะ พบว่า สิ่งแวดล้อมต่างทั้งในวัดและชุมชนรอบ
วัด ถูกละเลย ปล่อยให้รกสกปรก ไม่มีแผนการปรับภูมิทัศน์ให้วัดและชุมชนดูสวยงาม ข้อเสนอแนะ 
พบว่า ควรน าเศษรฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ จัดตั้งกลุ่มจิตอาสาดูแลความสะอาด
บริเวณวัด ควรมีการวางแผนงานจัดท าโครงการรณรงค์ท้ิงขยะให้ถูกที่และการน าขยะมาใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ควรมีการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้น่ามองอยู่เสมอ 
ค าส าคัญ : การจัดการ,สิ่งแวดล้อม, วัด 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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Abstract 
The objectives of this research were 1) to study the environmental 

management within the temples of Sangha administrators in Wangnoi district,  Ayutthaya 
province 2) to compare the opinions of monks on the environmental management 
within the temples of Sangha administrators in Wangnoi district,  Ayutthaya province 
classified by personal factors and 3) to present the problems, obstacles and suggestions 
about the environmental management  within the temples of Sangha administrators in 
Wangnoi  district,  Ayutthaya province. This research was the mixed method research 
between the quantitative research that collected the data by using the questionnaires 
that created by own researcher with reliability coefficient of as 0.896. The sampling group 
was the 195 monks in Wangnoi district, Ayutthaya province. The statistics used were 
frequency, percentage, mean, standard deviation(S.D.) and tested hypothesis from the 
person data of respondents of questionnaires such as gender, age, level of education 
careers, and income, T-test, F-test, One-way Analysis of Variance least Significant 
Difference : LSD and the qualitative research through in depth interview from 8 key 
informants with the tool of research as the structured interview and the data analysis 
was the descriptive analysis technique. 
The findings of the research were as follows: 

1. The monks had the opinions to environmental management  within the 
temples of Sangha administrators in Wangnoi district, Ayutthaya province in a verall, at 
the high level with mean and standard deviation scale at ( ̅=3.75, S.D.=0.736), when 
considered in each aspect it was found that it was at the high level in all aspects as 
follows : sustainable using aspect ( ̅=3.83, S.D.=0.864), waste or pollution management 
aspect ( ̅=3.76, S.D.=0.931), enterprise control and management aspect ( ̅=3.67, 
S.D.=0.904). 

2. The findings of research assumptions comparison of personal factors like age, 
ordination year, general education qualification, Dhamma education qualification and Pali 
education qualification found that the monks who had the age , ordination year, general 
education qualification, Dhamma education qualification, had the opinions to 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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environmental management  within the temples of Sangha administrators in Wangnoi  
district,  Ayutthaya province  indifferently. It rejected the hypothesis. 

3. The suggestions to develop the environmental management within the 
temples of Sangha administrators in Wangnoi district, Ayutthaya province like the 
problems and obstacles that found that lacked of the budget to support, no educated 
personnel about pollution and environment, no specific place for dustbins setting as 
throwing the wastes point that found that environment within temples and community 
around temples was ignored and dirtiness, not plan for scenario adjustment within 
temple and community. The suggestions: should have the budget to support the 
temples to have the activity for environment within the temple, should have the plan 
for rubbish or waste campaigning project correctly and to use the rubbish to have an 
advantage, should have the environmental management within temple and outside 
community including environmental preservation with good scenario.   
Keywords : management, inviromental,  temples 
 

1. บทน า 
 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบันเป็นผลโดยตรงจากการกระท าของมนุษย์อันเกิดมาจาก
ความต้องการพ้ืนฐานและความต้องการความสะดวกสะบายในด้านต่างๆ ของมนุษย์  กระตุ้นให้มนุษย์
พัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และวิทยาในการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ได้อย่างสะดวกสบาย
และง่ายยิ่งขึ้น  ก่อให้เกิดของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม  เช่น  ปัญหาน้ าเสีย  ปัญหาอากาศเป็นพิษ  ปัญหา
ด้านเสียงและผลของการบริโภคก็ท าให้เกิดของเสียกระจายสู่สิ่งแวดล้อมในรูปของขยะมูลฝอย  น้ าเสีย
อากาศเป็นพิษ ฯลฯ (Somphong Dunyaanukit,2006) 

การบริหารจัดการองค์กรใดก็ตาม  จุดมุ่งหมายที่ส าคัญอยู่ที่ความต้องการให้บรรลุ
จุดประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอยู่เสมอ ทั้งนี้ย่อมจะต้องอาศัยองค์ 
ประกอบหลายประการ คือ คนหรือบุคลากร (Man) เงินหรืองบประมาณ(Money) วัสดุอุปกรณ์ 
(Material) การจัดการหรือเทคนิคในการบริหาร (Management)   องค์ประกอบทั้ง 4 ประการมี
ความส าคัญมาก แต่องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในการบริหารจัดการองค์การก็คือ คน หรือ บุคลากร 
ในการบริหารจัดการในองค์การทางศาสนาก็เช่นกัน วัดจะเจริญรุ่งเรือง เป็นที่ร่มรื่นเป็นที่ศรัทธา 
และอ านวยประโยชน์แก่ชุมชนมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับคน บรรดาสิ่งก่อสร้างโบสถ์ วิหาร ลาน
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
 
 
  

Vol7 No._61.indd   185 24/7/2561   20:53:17

เจดีย์ ศาลาการเปรียญ วัสดุอุปกรณ์ จะมีความสมบูรณ์เพียงใดก็ไม่มีความหมาย ถ้าบุคลากร
เหล่านั้นไม่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (Prawet Wasi,2002)  การบริหารจัดการวัดให้มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการบริหารจัดการของพระภิกษุสามเณรภายในวัดเป็นส าคัญ  เจ้าอาวาส ซึ่งเป็น
ผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดับต้น ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการวัดในด้านต่างๆ เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้น า
เบื้องต้นนับเป็นปัจจัยส าคัญในการน าองค์กรไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จ ทั้งนี้เพราะเจ้าอาวาส
เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจ ก าหนดนโยบาย และบริหารบุคลากรในองค์กร ให้ท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรจ าเป็นจะต้องมีความสามัคคีและท างานให้
สอดคล้องสัมพันธ์กัน ระหว่างผู้น ากับผู้ตาม         

ดังนั้น การจัดการส่ิงแวดล้อมภายในวัด จึงเป็นงานหนึ่งของเจ้าอาวาส ในงาน 6 ด้าน 
งานการสาธารณูปการ ซึ่งเป็นการจัดระเบียบรูปแบบของวัดให้สวยงามเจริญตาเจริญใจในการสร้าง
ศรัทธาให้เกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไป ดังจะเห็นโดยทั่วไปว่า การบริจาคทรัพย์ในพุทธศาสนานั้น 
ส่วนมากจะบริจาคเพ่ือการสร้างถาวรวัตถุ หรือไม่ก็เป็นบูรณปฏิสังขรณ์ ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
เล็งเห็นถึงความส าคัญว่าพระสังฆาธิการในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นได้ด าเนินการ
บริหารจัดการงานคณะสงฆ์ด้านสิ่งแวดล้อมภายในวัดไปในรูปแบบใดบ้าง ซึ่งในปัจจุบันการบริหาร
จัดการด้านดังกล่าวยังมีข้อบกพร่องที่พระสังฆาธิการระดับผู้บริหาร  คือตัวเจ้าอาวาสอาจมีปัญหา
และอุปสรรคบางประการที่จะพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมภายในวัดให้ดียิ่งขึ้น  ฉะนั้นในตัวผู้วิจัยเองจึง
สนใจที่จะท าการวิจัย  ว่าปัญหาและอุปสรรคด้านสิ่งแวดล้อมภายในวัดมันคืออะไรและหากได้พบ
ปัญหาหรืออุปสรรคในบางประการที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยอยู่นี้ ก็จะให้ทางคณะสงฆ์ได้ด าเนินการ
พัฒนาให้มีความเจริญยิ่งๆขึ้นต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอวังน้อยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
ภายในวัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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 3.1 รูปแบบการวิจัย 
 งานวิจัย  “การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา”  เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี  โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการแจก
แบบสอบถาม และการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน 8 รูป/คน 
 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  คือ  พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์อ าเภอในอ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จ านวน   397  รูป กลุ่มตัวอย่าง คือ พระสงฆ์ 7 ต าบล จ านวน 195 รูป
โดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ  ทาโร่ ยามาเน่  (Taro Yamane) ซึ่งใช้ระดับความคลาด
เคลื่อนที่ 0.05  (สุวรีย์  ศิริโภคาภิรมย์.  2542. น  129-130)  เพ่ือศึกษา การจัดการสิ่งแวดล้อม
ภายในวัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน 3 ด้าน 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  แบบสอบถามที่ผู้เขียนงานวิจัยสร้างขึ้นและผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  ระหว่างข้อค าถามและ
วัตถุประสงค์ โดยได้ค่า IOC  ตั้งแต่ 0.20 – 1.00 ขึ้นไปและหาความเชื้อมั่นโดยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า  ตามวิธีการของครอนบาค ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.896 และแบบ
สัมภาษณ์ ที่ผู้เขียนงานวิจัยสร้างและพัฒนาเพ่ือก าหนดประเด็นค าถามที่ใช้เป็นแนวทางในการ
สัมภาษณ์โดยยึดตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย การสัมภาษณ์นั้น ผู้เขียนงานวิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึก เพ่ือใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยและบันทึกการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการจด
บันทึกและบันทึกเทป 

4. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน
วัดอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ 
 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 41 -
50 ปี จ านวน  59 รูป คิดเป็นร้อยละ 30.3  มีพรรษาต่ ากว่า 5 พรรษา  จ านวน  75 รูป  คิดเป็น
ร้อยละ 38.5 มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 117 รูป คิดเป็นร้อยละ 20.0 มีวุฒิ
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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การศึกษานักธรรมชั้นโท  จ านวน  55 รูป คิดเป็นร้อยละ  28.2  และไม่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 
จ านวน  170  รูป  คิดเป็นร้อยละ  87.2  
 4.2 ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดอ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   พบว่า  พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดของ
พระสังฆาธิการในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  ดังนี้  ด้านการใช้อย่างยั่งยืน ด้านการขจัด
ของเสีย/มลพิษ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก
เกือบทุกข้อ ยกเว้นข้อที่ ๔ อยู่ในระดับปานกลาง   ด้านการควบคุมกิจการและการจัดการ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

4.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการจัดการสิ่ งแวดล้อมภายในวัด
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า  ผลการเปีรียบเทียบ
สมมติฐานการวิจัยระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลบุคคล  คือ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิ
การศึกษานักธรรม และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม กับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถสรุปได้ดังนี้ โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 
จึงปฏิเสธสมมติฐานในการวิจัยที่ตั้งไว้ 

4.4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดของ
พระสังฆาธิการในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า  

ด้านการใช้อย่างยั่งยืน พบว่า พระสังฆาธิการมีการวางแผนงานด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมภายในวัดค่อนข้างน้อย โดยมีตัวปัจจัยที่ส าคัญ คือผู้บริหาร ที่เป็นส่วนส าคัญในการ
ขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ภายในวัดให้ดียิ่งขึ้น เพราะผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทันกับยุค
สมัยของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และไม่ควรทิ้งความเรียบง่ายแต่ได้ประโยชน์ทั้งตัวบุคคล
และสถานที ่

ด้านการขจัดของเสีย/มลพิษ  พบว่า  ปัญหา อุปสรรค วัดบางวัดยังขาดการเอาใจใส่
เกี่ยวกับความดูแลความสะอาดโดยเฉพาะของเหลือที่เป็นเศษอาหารในแต่ละวันโดยมากจะใช้วิธีท้ิง
ลงตามแต่จะทิ้งโดยไม่มีการน าภาชนะมาเป็นที่เก็บเศษอาหารและยังขาดการวางแผนที่เป็นระบบใน
การเก็บขยะมูลฝอยและการวางแผนระยะยาวในเรื่องสาธารณูประการทั้งระบบ 

ด้านการควบคุมกิจกรรมการจัดการ พบว่า วัดมีสิ่งก่อสร้างมากเกินความจ าเป็น ไม่มี
บุคลากรดูแลท าความสะอาด ขาดบุคคลที่เป็นตัวขับเคลื่อนในกิจการต่างๆ ทั้งในด้านสิ่งปลูกสร้าง
เก่าและสิ่งปลูกสร้างใหม่ในการจัดระเบียบของสิ่งปลูกสร้างยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ในการวางแบบแผน ขาดการเอาใจใส่ในการท าให้วัดเป็นที่ให้ความร่มเย็นของต้นไม้ ในการจัด
สัดส่วนพื้นที่ให้เป็นป่าไม้บางส่วนในบริเวณวัด 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
5.1 ผลการเปรียบเทียบการจัดการส่ิงแวดล้อมภายในวัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอวัง

น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกโดยภาพรวมและรอบด้าน 
พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอ

วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าว่าพระสังฆาธิการ
และประชาชนในอ าเภอวังน้อย มีการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดและรอบชุมชน ทั้ง 3 ด้านได้ดี มีความ
ร่วมมือร่วมแรงกันอนุรักษ์ และรักษาสภาพแวดล้อมให้ดูสวยงามตามธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Phrakhrupalatphloen  Wachiro (2010) ได้วิจัยเรื่อง“การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์
ในการพัฒนาชุมชนศึกษาเฉพาะกรณีหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดสมุทรปราการ” 
จากผลการวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ์ มีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
พัฒนาชุมชนของหน่วยอบรมประจ าต าบล ในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย ด้านศีลธรรมและ
วัฒนธรรม ด้านสุขภาพอนามัยด้านสัมมาชีพ ด้านสันติสุข ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการสา
ธารณสงเคราะห์ ด้านกตัญญูตเวทิตาธรรม และด้านสามัคคีธรรม พบว่า พระสงฆ์มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนของหน่วยอบรมประจ าต าบลในจังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน 

5.2 ผลการเปรียบเทียบการจัดการส่ิงแวดล้อมภายในวัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

พระสังฆาธิการที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า พระสงฆ์ที่มี
อายุมากหรือน้อยก็จะมีประสบการณ์ ได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การ
อนุรักษ์ทรัพยากร ผ่านทางสื่อต่างๆ ดังนั้นพระสังฆาธิการที่มีอายุมากหรืออายุน้อย ย่อมได้รับ
ข่าวสารได้เหมือนกัน จึงท าให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Suwimon Mongkhonsirirak (2011)  ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมี
ส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาชุมชนบ้านปงถ้ า ต าบลวัง
ทอง อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง” ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมต่อการ
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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จัดการสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แสดงว่า การมีส่วนร่วมด้านองค์กรท้องถิ่นเป็นการ
บริหาร จัดการโดยให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน และการมีส่วนร่วมด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นการด าเนินการเพื่อร่วมสร้างจิตส านึกให้เห็นคุณค่า
ของทรัพยากรในชุมชนต่อสภาพเศรษฐกิจความเป็นอยู่ทางสังคมของคนในชุมชนและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งผลให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาชุมชนมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 พระสังฆาธิการที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
ภายในวัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ไม่แตกต่างกัน แสดงให้
เห็นว่า การศึกษาต่างกัน สามารถที่จะจัดการสิ่งแวดล้อม ด้วยอาศัยความเป็นผู้มีประสบการณ์ ได้
เรียนรู้สิ่งต่างและได้ยินได้ฟังได้เห็นวิวัฒนาการมามาก จึงอาศัยประสบการณ์ จัดการสิ่งแวดล้อมได้
ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yutthana Sudakham (2012 ) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  
“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาบ้านป่าสักงาม ต าบลลวงเหนือ 
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่แตกต่างกันมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 
 พระสังฆาธิการที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
ภายในวัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกัน แสดงให้
เห็นว่า พระสังฆาธิการมีความรู้ความเข้าใจ และสนใจในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงเรียนรู้จาก
สื่อ หนังสือ ต่างๆ และปฏิบัติอยู่ ในวัดของตนได้ เหมือนกัน จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
Phrakhrusutthikitwithan Paphatsaro ( Saengarun) (2014 )  ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง “บทบาท
ของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัดแก้วฟ้าจุฬามณีกรุงเทพมหานคร (การพัฒนา
สังคม)” ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษานักธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท
การพัฒนาชุมชน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 ในการวิจัยครั้งต่อไปควรเปลี่ยนจากการศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดของ
พระสังฆาธิการในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการศึกษาประสิทธิภาพในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือ
น ามาพัฒนาสิ่งแวดล้อมในวัดและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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6.2 ในการวิจัยครั้งต่อไปควรเปลี่ยนจากการศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมในอ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดของอ าเภอข้างเคียง เช่น 
อ าเภอเมือง อ าเภอท่าเรือ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในอ าเภอวังน้อยได้ดียิ่งขึ้น 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีประสิทธิผล 
ตามหลักพุทธธรรม 

DEVELOPMENT MODEL FOR EFFECTIVENESS OF COOPERATIVES 
MANAGEMENT ACCORDING TO BUDDHADHAMMA 

 
พันตรีหญิงชัชญา  วงศ์สรรค์ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ  บุญทัน ดอกไธสง 

Major Chatchaya Wongsan, Phrakhrusangkharakkiettisak  Kittipañño, 
 Boonton Dockthaisong 

 
 

บทคัดย่อ 
 บทความเรื่อง รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีประสิทธิผล 
ตามหลักพุทธธรรม  มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีประสิทธิผลของการบริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์
ตามหลักพุทธธรรม 3) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มี
ประสิทธิผลตามหลักพุทธธรรม  
 การวิจัย ครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีงานวิจัย ที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ น าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ และท าการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In Depth Interview ) กับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ในแต่ละสหกรณ์ออมทรัพย์จ านวน 20 คนและสัมภาษณ์พระสงฆ์
ระดับผู้บริหารที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาในการบริหารจัดการ จ านวน 
5 รูป รวมผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งสิ้นจ านวน 25 รูป/คน สรุปรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ออม

                                                
Doctor of Philosophy Program in Public Administration, Faculty of Social Sciences, 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkorn- 

rajavidyalaya University. 
Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkorn- 

rajavidyalaya University. 

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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ทรัพย์ที่มีประสิทธิผลตามหลักพุทธธรรมแล้ว น ามาจัดการสนทนากลุ่มเฉพาะจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
10 รูป/คน จึงท าการคิดวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อจัดหมวดหมู่ของเนื้อหา แล้วน ามาสังเคราะห์เชิงระบบ
อย่างละเอียดลุ่มลึกหาประเด็นร่วมและประเด็นหลัก อธิบายเนื้อหาทีละประเด็นๆ 
  ผลการวิจัยพบว่า 

1. สภาพปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์  เป็นองค์กรไม่
แสวงหาผลก าไร การบริหารจัดการสหกรณ์จึงมีลักษณะแตกต่างจากการจัดการธุรกิจอ่ืน เป็น
สถาบันทางการเงินมีส่วนราชการก ากับจัดตั้งขึ้นให้การเอ้ือเฟ้ือแก่ชุมชนโดยท ากิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ในทุกๆปี คือก าไรกลับสู่ชุมชนและสังคมอย่างมีปัญหา คือ การบริหารจัดไม่มีปริสิทธิผล
การท างานไม่เป็นไปตามเป้าหมายอุปสรรค คือ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐและของผู้บริหาร 

2. ปัจจัยที่มีประสิทธิผลของการบริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ตามหลักพุทธ
ธรรม มี  2 ปัจจัย ได้แก่ (1) ปัจจัยทฤษฎีการบริหารจัดการทั่วไป มี 7 ด้าน 1) การวางแผนอย่ามี
หลักการ 2) การจัดองค์กรรู้เท่าทันสถานการณ์ 3) การจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีศักยภาพ 4) 
การวินิจฉัยสั่งการอย่างมีความรับผิดชอบ 5) การประสารงานสร้างสรรค์โอกาส 6) การรายงานผล
คุณธรรมจริยธรรม 7) การบริหารงบประมาณสร้างความเป็นธรรมน าสุขและ (2 ปัจจัยหลักพุทธ
ธรรม มี 7 ด้าน 1) รู้จักกฎเกณฑ์แห่งเหตุผล 2)รู้จักผลรู้ประโยชน์ 3)รู้จักประเมินศักยภาพของตน 
4)รู้จักประมาณรับจ่ายให้พอดี 5)รู้จักกาลอันเหมาะสมประกอบกิจ 6)รู้จักจารีตชุมชน 7)รู้จักเลือก
คบบุคคล 
 3. รูปแบบการการพัฒนาบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีประสิทธิผล มี 7 รูปแบบ 
1)  รู ปแบบการวางแผนที่ มี หลั กการ  รู้ จั กผลที่ เ กิ ดขึ้ น รู้ จุ ดแข็ งจุ ด อ่ อน  มุ่ ง วิ สั ยทั ศน์  
2) รูปแบบการจัดองค์กรที่รู้จักผลสัมฤทธิ์ รอบคอบชัดเจนรู้สถานการณ์  3) รูปแบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลที่เน้นความรู้ความสามารถมิตรไมตรีจริงใจสุจริต มีความรับผิดชอบ 4) รูปแบบการ
วินิจฉัยสั่งการหรือการอ านวยการที่ยึดค าสั่งประกาศ ระบบคณะกรรมการ อ านาจหน้าที่ พอเพียง 
พอประมาณเท่ียงตรง 5) รูปแบบการประสารงานที่รู้จักกาลเทศ สร้างสรรค์โอกาสทันเหตุการณ์รู้
เขารู้เรา 6) รูปแบบการรายงานผลที่มีประสิทธิผลเป็นเลิศ ประเมินผลงานคุณธรรมจริยธรรมรู้
บุคคลที่มีส่วนได้เสียจริงใจต่อกัน 7) รูปแบบการบริหารงบประมาณที่เสมอภาคสร้างความเป็นธรรม 
มุ่งประโยชน์องค์กร 
ค าส าคัญ : รูปแบบการพัฒนา  การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์,หลักพุทธธรรม 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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Abstract 

The dissertation objectives were folwing: 1) to study the state of problems 
and obstacles to co-operative management, 2) to study the factors effected to 
effectively co-operative management according to Buddhadhamma, 3) to present 
the Development Model for Effectiveness of Cooperatives Management according 
to Buddhadhamma. 

The study of this research was the qualitative research by studying the 
documents, concepts, research theory about co-operative management and 
applying of Buddhdhamma towards co-operative management and collected the 
data through in depth interview from 20 key informants in each co-operative and 
interviewed the Sangha executives who have well knowledge and understanding 
about Buddhadhamma of management. Therefore, there were totally 25 key 
informants. The summary of model development of effectively co-operative 
management according to Buddhadhamma had the focus group from 10 specialists 
and had the carefully content analysis for category of content and then, had the 
systematic synthesis deeply for searching the co-issues and main issues and lastly, 
explained the content in each issue. 
The findings of the research were as follows : 

1. For the state of problems and obstacles the co-operatives management 
is the non – profit organization that the co-operative management is the different 
from other business management. The co-operatives is the financial institution 
under government control for the sake of personnel in that organization and had 
the financial management of co-operatives through the principle of moderation and 
to give the hospitality to community by having the annually public domain activity 
and the profit is back to community and society.  

2. For the factors effected to effectively co-operative management 
according to Buddhadhamma, it has 2 factors (1) the general management theory 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 
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factor (2) the factor of Buddha Dhamma.  The first factor is the general 
management theory that has 7 sides as following : (1) principally planning   (2) 
smartly organization management (3) effectively personnel management  (4) 
responsibly command (5) creatively contact (6) moral and ethics report and (7) 
fairly budget management for happiness. The second factor is Buddha Dhamma 
that has 7 sides namely (1) to know the rule of rationality  (2) to know the benefit 
(3) to know own potential assessment  (4)  to know properly spending (5) to know 
suitably time of action (6) to know the community tradition and (7) to know making 
friendship with good persons  

3. Development Model for Effectiveness of Cooperatives Management 
According to Buddhadhamma has 7 models namely : (1)  The model development 
of effectively co-operative management according to Buddhadhamma : principle of 
rationality, to know the results of strengths and weakness, visions that adjusts with 
change of  potential rule focus on the facts and determine the policy that has the 
same direction of mission to community for career development. (2) The model 
development of effectively co-operative management according to 
Buddhadhamma : rules and regulations, to know the efficacy , meaning , effects, 
potentiality, co-decision making, scrutiny for the current situation and division of 
labour , to know the duty of task assignment and have the good relations with 
others for conflict solution. (3) The model development of effectively co-operative 
management according to Buddhadhamma : to smartly advisors for potentially 
activity focusing on knowledge and friendship for career security and to promote 
the moral to work with transparency  and responsibility. (4) The model 
development of effectively co-operative management according to 
Buddhadhamma : focus on rule and regulation, committee system, authority, 
sufficiency, moderation , fairness and justice to solve the problem through knowing 
the law and understanding the development to create opportunity of the security 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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with rationality. (5) The model development of effectively co-operative 
management according to Buddhadhamma : to know the properly time and create 
the opportunity to know the real situation, equality, benefit , correction , annually 
report, properly network contact to government agency and community with 
compromising. (6) The model development of effectively co-operative 
management according to Buddhadhamma : security in the principle of excellent 
effectiveness for moral and ethics assessment and to know the stakeholders and 
benefit of community including no bias for annually report for income and 
expenditure of organization correctly. (7) The model development of effectively  
co-operative management according to Buddhadhamma : equality creates the 
justice, focus on interest of organization and aim at income and expenditure 
correctly including scrutiny for knowing the properly budget, accountancy work, 
sustainably annual budget equally and efficiently to sustainable management with 
security and good cooperation.  

Keyword: Development Model, Effectiveness, Cooperatives Management 
 According, Buddhadhamma 
 
 
1. บทน า 

 ในปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์ที่จดทะเบียนจ านวน 1,358 สหกรณ์ (Department 
of Cooperative Promotion, 2014) จากจ านวนสหกรณ์ออมทรัพย์มีเป็นจ านวนมากในปัจจุบัน 
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและมีการแข่งขันการประกอบธุรกิจต่างๆ มีการแข่งขันกันอย่างมาก ไม่
ว่าจะเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่  ขนาดกลางหรือขนาดเล็ก โดยเฉพาะที่เป็นลักษณะสถาบันการเงิน
อย่างสหกรณ์ออมทรัพย์ก็ต้องแข่งขันกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวไม่เป็นการ
แข่งขันกับตัวเองหรือแข่งขันกับสถาบันการเงินประเภทอ่ืนเท่านั้นแต่สหกรณ์ออมทรัพย์ยังต้อง
แข่งขันกับเวลา โอกาส ข้อมูล ข่าวสาร การบริการและประสิทธิภาพในการบริหารการเงินเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามหลักสหกรณ์ แต่เมื่อมีการแข่งขันการอย่างมากในปัจจุบันก็พบว่ามี
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 
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budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 
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Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 
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การทุจริตในการบริหารสหกรณ์และผู้กระท าความผิดได้รับโทษตามกฎหมาย  ดังนั้นในการ
บริหารงานสหกรณ์ต้องให้สมาชิกทุกคนได้รับการบริการทุกเรื่องอย่างเท่าเทียมกัน โปร่งใสและเป็น
ธรรมตลอดจนสามารถให้สมาชิกทุกคนตรวจสอบการบริหารได้ เพ่ือให้สมาชิกมีความเชื่อมั่นและ
ไว้วางใจในการบริหารงานของสหกรณ์ (Savings Bank of Thailand Co-operative Limited, 
2001) 

 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีการน าหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเข้ามาประยุกต์
เพ่ือให้เกิดการพัฒนา และมีประสิทธิผลในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น มีการบริหารจัดการที่เป็นที่
ยอมรับจากสมาชิก รวมทั้งมีบุคลการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้การด าเนินงานได้รับความส าเร็จ  
ตลอดจนน ารูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีประสิทธิผลตามหลักพุทธธรรมมาเป็น
แนวทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือไปประกอบการปฏิบัติงานต่อไป 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษา สภาพ ปัญหาอุปสรรคต่อการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีประสิทธิผลของการบริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มี
ประสิทธิผลตามหลักพุทธธรรม 
 2.3 เ พ่ือน าเสนอการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มี
ประสิทธิผลตามหลักพุทธธรรม 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

 3.1 รูปแบบวิธีวิจัย  เป็นการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์ที่มีประสิทธิผล ตามหลักพุทธธรรม” ได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ล้วน 
 3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา  ผู้วิจัยจะศึกษาการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มี
ประสิทธิผลตามหลักพุทธธรรม ปัจจัยที่มีประสิทธิผลของการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กล่าวคือ ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการบริหารจัดการตามทฤษฎีของ Gulick, Luther., & Lyndall F. 
Urwick ที่เรียกว่า POSDCoRB Model ในขอบเขตของพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบข้อบังคับตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสหกรณ์ และหลักธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์จากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 3.3 ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In Depth Interview ) กับ
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ในแต่ละสหกรณ์ออมทรัพย์จ านวน 20 คนและสัมภาษณ์
พระสงฆ์ระดับผู้บริหารที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาในการบริหารจัดการ 
จ านวน 5 รูป รวมผู้ให้ข้อมูลส าคัญท้ังสิ้นจ านวน 25 รูป/คน สรุปรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์ที่มีประสิทธิผลตามหลักพุทธธรรมแล้ว น ามาจัดการสนทนากลุ่มเฉพาะจากผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 10 รูป/คน 
 3.4 ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรที่ศึกษา คือ 1) ปัจจัยของการบริหารจัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์ที่มีประสิทธิผลตามหลักพุทธธรรม  2)  รูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มี
ประสิทธิผลตามหลักพุทธธรรม 
 3.5 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะแบ่งการด าเนินการวิจัย
ออกเป็น 2 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการ
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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สหกรณ์ออมทรัพย์ในปัจจุบันและศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีประสิทธิผล
ตามหลักพุทธธรรมและสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลัก ขั้นตอนที่ 2 1) วิ เคราะห์และ
สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 
1 แล้วน ามาพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีประสิทธิผลตามหลักพุทธธรรม 
2) ตรวจสอบเพื่อยืนยันรูปแบบที่พัฒนาในข้อ 1 ว่าเป็นรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
ที่มีประสิทธิผลตามหลักพุทธธรรมจริงหรือไม่ โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาช่วยพิจารณา และวิจารณ์
แบบประชุมกลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 3.6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-Depth Interview) แบบมีโครงสร้างเพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล โดยมีวิธีการสร้างเครื่องมือ
ดังนี้  1) ศึกษาวัตถุประสงค์ของการวิจัยแล้วสร้างแบบสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์    
2) จัดท าร่างแบบสัมภาษณ์และรายการข้อค าถามแต่ละประเด็น 3) ตรวจสอบคุณภาพของแบบ
สัมภาษณ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 
5. สรุปผลการวิจัย  

 5.1 ข้อมูลหลักเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการ
บริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีประสิทธิผล สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  1) จุดแข็ง เป็นหน่วยงาน
ราชการ มีการตัดสินใจที่ง่าย เนื่องจากเป็นระบบสายการบังคับบัญชาที่เป็นระบบ 2) จุดอ่อน ความ
ร่วมมือระหว่างองค์การภาครัฐและสหกรณ์ยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้  บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารกิจการของสหกรณ์ยังขาดจิตส านึกในการสร้างความร่วมมือเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สมาชิก
สหกรณ ์3) โอกาส มีโอกาสแสดงหาเงินกู้จากภายนอก มีเครือข่ายน าเงินไปฝากได้ เนื่องจากสมาชิก
มีรายได้ท่ีแน่นอน สามารถพัฒนาเติบโตได้อย่างยั่งยืนได้ 4) อุปสรรค การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
และนโยบายของรัฐที่ไม่แน่นอนมีผลต่อการส่งเสริมสหกรณ์มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหาร
ท าให้มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ 

5.2 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์  ผู้บริหารจัดการต้อง
เข้าใจและบริหารจัดการอย่างดีที่สุด ต้องมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
เป็นมืออาชีพ และการบริหารจัดการที่ดี มีองค์ประกอบ 7 ประการ  1) หลักการ รู้กฎเกณฑ์ รู้จัก
หลักการที่จะท าให้เกิดผลหรือบรรลุผลส าเร็จของงานนั้นๆได้  โดยพิจารณาหลักการและเกณฑ์แห่ง
เหตุผลมาบริหารจัดการสหกรณ์ดังกล่าวมาประกอบเรียกว่า ธัมมัญญุตา (Knowing the Law, Knowing 
the Cause)   2) รู้จักผล หรือความมุ่งหมาย ผลกระทบ ในที่นี้หมายถึงการมีแผนงานที่ดี การ
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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วางแผนที่ดี การวิเคราะห์ผลกระทบด้านต่างๆ รู้ผลสัมฤทธิ์ว่าต้องการอะไรจากการบริหารจัดการ
นั้นเรียกว่า อัตถัญญุตา (Knowing the Meaning, Knowing the Purpose) 3) รู้ศักยภาพความรู้ 
ความสามารถ รู้จักการปรับปรุงองค์กรให้ทันต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบ รวมทั้งการบริหารมีความ
แตกต่างที่จะท าให้สหกรณ์เป็นเลิศมีประสิทธิผล และมั่นคงถาวร เรียกว่า อัตตัญญุตา (Knowing 
Oneself) 4) รู้จักพอเพียงพอประมาณความพอดี โดยการวางแผนงานโครงการที่รอบคอบชัดเจน มี
การวิเคราะห์ให้รู้ต้นทุนผลผลิต เรียกว่า มัตตัญญุตา (Moderation Knowing how to be 
temperate) 5) รู้จักกาลเวลาอันเหมาะสมและสร้างโอกาสว่าเวลาใดควรขยายกิจการที่จะบริหาร
องค์กรให้ประสบผลส าเร็จต่อมากที่สุดเรียกว่า กาลัญญุตา (Knowing the Proper time) 6) รู้กลุ่ม
บุคคลที่มสี่วนได้เสีย โดยการบริหารจัดการที่รู้จักชุมชนที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การรู้จักท าประโยชน์ต่อ
ชุมชนด้วย ชุมชนหรือประชาชนก็จะพึงพอใจและมิเจตคติที่ดีต่อบริษัทหรือองค์กรของเรา เรียกว่า 
ปริสัญญุตา (Knowing the Assembly, Knowing the Society 7) รู้อัธยาศัย ความสามารถและ
คุณธรรม จะท าให้สามารถมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถของเขา ก็จะท าให้การ
บริหารจัดการสหกรณ์มีความราบรื่นมีประสิทธิผลได้ เรียกว่า ปุคคลัญญุตา (Knowing the 
individual, Knowing the different individuals)  
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 

 6.1 ด้านการวางแผน มีการวางแผนเพ่ิมสมาชิก ด้านสวัสดิการ ทางแผนด้านการเงิน 
ผู้บริหารสหกรณ์มีการวางแผนเพ่ือเพ่ิมสมาชิกสหกรณ์ วางแผนในการจัดการด้านสวัสดิการของ
สมาชิกสหกรณ์ ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัย (Supode Wattanavichien, 2009) 
ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเทศไทย” 

  6.2 ด้านการจัดองค์การ มีสร้างการบริหาร มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบแต่
ละหน้าที่ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ ผู้บริหารได้จัดองค์การให้มีระดับการบริหารอย่างมี
โครงสร้างและอัตราก าลังที่จะท าให้บรรลุความยุทธศาสตร์อย่างจริงจัง 

  6.3 ด้านการจัดการเรื่องบุคคล การส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรม กับทางหน่วยงานอ่ืน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน มีการก าหนดภาระงานของแต่ละสายงาน ส่งเสริมให้ความรู้แก่
บุคลากร มีการหมุนเวียนหน้าที่ภายในองค์การ มีการประเมินผลงาน ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ (Somyong Keawsuphan,2009) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีประสิทธิผล เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา” 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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 6.4 ด้านการอ านวยการ มีการมอบหมายงาน ชี้แนะและตรวจสอบการท างานของ
พนักงานให้ด าเนินไปตามแผน สร้างความเข้าใจร่วมกันกับบุคคลหรือองค์กรภายนอก ผลการศึกษา
ครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ส าหรับโครงเรียนขนาดเล็ก” 

 6.5 ด้านการประสานงาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนโดยผู้บริหารเป็นผู้ริเริ่มและ
ส่งพนักงานเป็นตัวแทนแต่ละแผนก เพ่ือให้งานด าเนินไปอย่างราบรื่น 

 6.6 ด้านการรายงาน (Reporting) รายงานผลการปฏิบัติหรือการด าเนินงานในเร่ือง
ต่างๆ ทุกด้านเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาการก าหนดแนวทางการท างานหรือการแก้ไข 

 6.7 ด้านการจัดการงบประมาณ มีการประชุมเพื่อชี้แจงการด าเนินงานงบประมาณของ
สหกรณ์ มีการจัดท าแผนงบประมาณ มีรายงานการเงิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ สอดคล้องกับผลการวิจัย 
(Tanapon Panthasen, 2006) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์แบบยั่งยืน : จากกระบวนทัศน์อัตตาสู่บูรณาการ” 

 
7. ข้อเสนอแนะ 
  7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
  ควรส่งเสริมด าเนินการบนหลักการสหกรณ์ เลือกบุคลากรที่มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ 
สุจริต โอกาส คนเก่ง คนดี น าระบบธรรมาภิบาลมาใช้ น าหลักสัปปุริสธรรม ๗ มาประยุกต์ใช้กับ
หลักการบริหารสหกรณ์  

  7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
   1) น าเทคโนโลยีสมัยใหม่และเทคนิคใหม่มาใช้ในงานจัดประโยชน์ เพ่ือสามารถ
แก้ปัญหาได้รวดเร็วและตรงกับสภาพความเป็นจริง   
   2) จัดให้มีการศึกษาวิจัย วิเคราะห์การจัดประโยชน์  เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและควรเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
   7.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
   1) ควรศึกษาว่า ท าอย่างไรการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์เ พ่ือให้มี
ประสิทธิผล 
   2) ควรมีการศึกษาว่าควรมีมาตรการอย่างไรเกี่ยวกับระบบการตรวจสอบถ่วงดุล 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของเกษรกรอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
FACTORS’ EFFECTING HEALTH OF FARMERS IN MUANG DISTRICT,  

LAMPUN PROVINCE 

จักรพงษ์ พวงงามชื่น พูนพัฒน์ พูนน้อย ทองเลียน บัวจูม ศศิธร สังข์อู 
Jukkaphong  Poungngamchuen, Poonpat Poonnoy,  

Tonglian Buwjoom, Sasithorn Sang-U  

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของเกษตรกรในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดล าพูน ประสบปัญหาด้านสุขภาพมานานสืบเน่ืองจากสารเคมีและของเสียจากนิคม
อุตสาหกรรม รวมทั้งจากการท าเกษตรเคมีโดยเฉพาะการปลูกล าไย  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นที่จะ
ศึกษาปจัจัย 5 ด้านที่ส่งผลต่อสภาวะสุขภาพของเกษตรกร ได้แก่ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล 2) ปัจจัยทาง
จิตสังคม 3) ปัจจัยทางพฤติกรรม 4) ปัจจัยสนับสนุน และ 5) ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม รวมทั้งภาวะ
สุขภาพ 5 ด้านเช่นกันคือ 1) สุขภาพกาย 2) สุขภาพจิต 3) การเรียนรู้ด้านการด าเนินชีวิต 4) ความ
เพียงพอของปัจจัยด ารงชีวิต และ 5) ความปลอดภัยของชุมชน โดยเก็บข้อมูลจากเกษตรกรที่อาศัย
หรือประกอบอาชีพเกษตรกรรมใกล้เคียงกับเขตนิคมอุตสาหกรรมล าพูน และเกษตรกรที่ผลิตล าไย
ด้วยวิธีเกษตรเคมี จ านวน 300 รายใน 15 ต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ด้วยแบบสัมภาษณ์ 
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน  

ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรมากกว่าครึ่งเป็นเพศชาย (ร้อยละ 67.00) มีอายุเฉลี่ย 
43.50 ปี เกษตรกรหนี่งในสาม (ร้อยละ34.30) จบการศึกษาในระดับประถม 4 และมีรายได้เฉลี่ย 
103,600 บาทต่อปี จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของเกษตรกร พบว่า ปัจจัยทาง
พฤติกรรม (พฤติกรรมสุขภาพ) ส่งผลต่อภาวะสุขภาพกาย และอายุส่งผลต่อภาวะสุขภาพจิต การ

                                                           


 Department of Agricultural Development, Extension and Communications, Faculty of Agricultural 
Production, Maejo University 


 Department of Food Engineering, Faculty of Engineering and Agro-industry, Maejo University 


 Department of Animal Nutrition, Faculty of Animal Science and Technology, Maejo University 

 Department of Occupational Therapy, Faculty of Medcal Technology, Chiang Mai 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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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เรียนรู้ในการด าเนินชีวิต และความเพียงพอของปัจจัยด ารงชีวิตของเกษตรกร ในขณะที่ไม่มีปัจจัยใด
ส่งผลในด้านความปลอดภัยของชุมชน ส าหรับปัญหาต่อการรักษาภาวะสุขภาพที่ดีของเกษตรกรนั้น 
เกี่ยวข้องกับอายุของเกษตรกรที่มากขึ้น และมีโรคประจ าตัวที่เกิดจากการใช้สารเคมี และผลกระทบ
จากสารเคมีที่ปนเปื่อนมากับน้ าที่ใช้อุปโภคและบริโภค 

ค าส าคัญ: ภาวะสุขภาพ, สุขภาพจิต, สุขภาพกาย, การเรียนรู้ในการด าเนินชีวิต, ความเพียงพอของ
ปัจจัยด ารงชีวิต, ความปลอดภัยของชุมชน 

ABSTRACT 
 Farmers in Maung District, Lampun Province has been affected health 
problem due to chemical and waste from Lampun Industrial Estate. Moreover, 
chemical farming and its effect especially from longan orchard. Therefore, this 
study aimed to investigate 5 factors effecting farmers’ health as followed: 1) 
personal factors 2) psychosocial factors 3) behavior factors 4) supporting factors and 
5) environmental factors. Five health factors also reviewed as followed: 1) physical 
health 2) mental health 3) learning for living 4) adequate of living and 5) 
community security. Interview schedule was applied for data collection from 300 
farmers in 15 sub-district, of Muang District, Lampun Province who were living 
nearby Lumpun Industrial Estate and implemented chemical farming. Obtained 
data were analyzed by using descriptive and inferential statistics. The results 
revealed that, two-thirds (67.00%) of farmers were male and having an average age 
of 43.50 years old. More than one-third of them (34.30%) were fourth year 
elementary graduated and had an average income of 103,600 Bath per year. In 
terms of factors effecting farmers’ good health, behavior factor (health behavior) 
had effected to the physical health. On the other hand, age was the main factor 
effecting mental health, learning for living and adequate of living. By the way of 
contrast, there were no any factors effecting farmers’ health in terms of community 
security.  Most of farmers facing problem of their age and congenital diseases from 
chemical using in agricultural activities. 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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1. บทน า  
ประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ในการก าหนดทิศทางของประเทศ จากเดิมซึ่ง

มุ่งเน้นกลไกหลัก คือ ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เป็นก าหนดให้ “คนคือศูนย์กลางของการ
พัฒนา” พร้อมทั้งยังได้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 
9 มาเป็นแนวทางชี้น าประเทศให้เป็นไปในทางสายกลาง ดังนั้น การขับเคลื่อนนโยบายตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 จนถึงปัจจุบันจึงมองที่การพัฒนาอย่างเป็นองค์
รวม หรือบูรณาการทุกภาคส่วนมากกว่าเฉพาะเจาะจงเป็นเรื่องๆ เหมือนในอดีต (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.), 2554) จากแนวคิดดังกล่าว “สุขภาพ 
หรือ สุขภาวะ หรือ ภาวะสุขภาพ” ของ “คน” จึงถูกก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์หลักใน
การพัฒนาทางสาธารณสุข โดยให้ความส าคัญกับการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างอยู่เย็น
เป็นสุขบนพ้ืนฐานของ “ระบบสุขภาพแบบพอเพียง” ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาสุขภาพของ
ประชาชนให้ไปสู่การมีสุขภาพทั้งมิติทางกาย จิต สังคม และปัญญา โดยมีระบบบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพ มาตรฐาน เข้มแข็งเพียงพอ และเข้าถึงได้สะดวก ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนบนต้นทุนที่เหมาะสม ตามแผนการพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ฉบับที่ 11 
(Office of Policy and Strategy Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public 
Health, 2007) และฉบับที่ 12 ในปัจจุบันอีกด้วย 

ส าหรับภาคเหนือตอนบน มีรายงานเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ว่า ก าลังประสบ
กับปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข เฝ้าระวัง และส่งเสริมภาวะสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็กแรก
เกิดไปจนถึงผู้สูงอายุ เนื่องจากพบปัญหาทางสุขภาพหลายประการ (Department of Health, 
2013) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่จังหวัดซึ่งมีขนาดเล็กที่สุดของภูมิภาค คือ จังหวัดล าพูน พบว่า 
หลายปัญหามีความซับซ้อน รุนแรง และยาวนานกว่าจังหวัดอ่ืนๆ ดังเช่นการฆ่าตัวตายที่มีสถิติ
รายงานว่าจังหวัดล าพูนมีอัตราการฆ่าตัวตายของประชาชนสูงที่สุดในประเทศในรอบ 10 ปี (2545-
2554) ยกเว้นเพียงปี 2552 เท่านั้น (Department of Health, 2012) นอกจากนี้ ในปี 2547-
2551 ยังมีอัตราการเกิดของประชากรต่ าที่สุดจนท าให้อัตราการเพ่ิมนั้นติดลบ เมื่อเปรียบเทียบกับ
จังหวัดอ่ืนๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน (Ministry of Public Health, 1997)  

จากการศึกษาเบื้องต้น พบว่า จังหวัดล าพูนมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม กล่าวคือ การสร้างนิคมอุตสาหกรรมในเขต
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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อ าเภอเมือง อีกทั้งประชาชนหันมาใช้สารเคมีและสารก าจัดศัตรูพืชกันอย่างแพร่หลาย จึงมีความ
เป็นไปได้ที่ประชาชนต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านสุขภาพมากยิ่งข้ึน ดังนั้นการศีกษาถึงภาวะสุขภาพ
ของเกษตรกรใน 5 ด้าน คือ 1) สุขภาพกาย 2) สุขภาพจิต 3) การเรียนรู้ด้านการด าเนินชีวิต 4) 
ความเพียงพอของปัจจัยด ารงชีวิต และ 5) ความปลอดภัยของชุมชน และค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพล
อย่างมีนัยส าคัญต่อภาวะสุขภาพของเกษตรกรใน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล 2) ปัจจัยทาง
จิตสังคม 3) ปัจจัยทางพฤติกรรม 4) ปัจจัยสนับสนุน และ 5) ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม จึงเป็นเรื่อง
ส าคัญและเป็นประโยชน์ส าหรับการวางแผนควบคุมตัวก าหนดภาวะสุขภาพของเกษตรกรในท้องที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดการปัญหา ตลอดจนการสร้าง
เสริมสุขภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิตในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ตลอดจนนักวิชาการ และสังคมในลักษณะภาคีเครือข่ายตามแผนการวิจัยในระยะ
ต่อไป  

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยของเกษตรกร 5 ปัจจัย คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางจิตสังคม 
ปัจจัยทางพฤติกรรม ปัจจัยสนับสนุน และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมของเกษตรกร 
 2.2 เพ่ือศึกษาภาวะสุขภาพของเกษตรกรใน 5 ด้าน คือ สุขภาพกาย สุขภาพจิตการเรียนรู้
ด้านการด าเนินชีวิต ความเพียงพอของปัจจัยด ารงชีวิต และความปลอดภัยของชุมชน 
 2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้ง 5 กับภาวะสุขภาพ 5 ด้านของเกษตรกร 
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเชิงส ารวจครั้งนี้ได้ก าหนดประชากรในการศึกษา คือ เกษตรกรในอ าเภอเมือง 

จังหวัดล าพูน ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรจ านวนทั้งสิ้น 1,203 คน ส าหรับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจาก
การค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตร Taro Yamane (1973 อ้างใน จักรพงษ์ พวงงามชื่น 
และคณะ, 2556) และค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของประชากรใน 15 ต าบล ซึ่ง
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 คน จากสูตร Slovin’s formula (Gintingsugtihen, 1993 อ้าง
ใน Poung-ngamchuen J. and et.al., 2015) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสัมภาษณ์ แบ่ง
ออกเป็น 6 ตอน คือ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล 2) ปัจจัยทางจิตสังคม 3) ปัจจัยทางพฤติกรรม 4) ปัจจัย
สนับสนุน 5) ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม และ 6) สภาวะสุขภาพของเกษตรกรใน 5 ด้าน คือ สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต การเรียนรู้ด้านการด าเนินชีวิต ความเพียงพอของปัจจัยด ารงชีวิต และความปลอดภัย
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ของชุมชน  เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ ต ารา บทความ รายงานวิจัยต่างๆ ศึกษาข้อมูล
ภาคสนาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่ ปัจจัย
ส่วนบุคคล ปัจจัยทางจิตสังคม ปัจจัยทางพฤติกรรม ปัจจ้ยสนับสนุน ปัจจัยสิ่งแวดล้อม และภาวะ
สุขภาพของเกษตรกร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติ   ไคสแควร์ (Chi-square) เพ่ือหาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อภาวะสุขภาพของเกษตรกร อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน   

4. ผลการวิจัย 
4.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของเกษตรกร 

 จากผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างสองในสาม (ร้อยละ 67.00) เป็นเพศชาย มี
อายุเฉลี่ย 43.50 ปี โดยเกษตรกรประมาณครี่งหนึ่ง (ร้อยละ 50.60) มีอายุอยู่ระหว่าง 51-60 ปี 
และเกษตรกรประมาณหนึ่งในสาม (ร้อยละ 34.30) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา โดยมีเพียง 2 
ราย (ร้อยละ 0.70) ที่ไม่ได้รับการศึกษา และมีเพียง 5 ราย (ร้อยละ 1.70) ที่จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุด เกษตรกรมากกว่าสามในสี่ (ร้อยละ 76.30) สมรสแล้ว และมี
รายได้เฉลี่ยต่อปี 103,600 บาท โดยเกษตรกรเกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ  42.60) มีรายได้ในภาค
การเกษตรอยู่ระหว่าง 50,000 – 100,000 บาท   

4.2 ปัจจัยทางจิตสังคม 
ปัจจัยทางจิตสังคมประกอบด้วย (1) ค่านิยมด้านสุขภาพ ผลการศึกษา พบว่า ค่านิยม

ด้านสุขภาพของเกษตรกรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 2.41) และรายละเอียดทุกประเด็น
ของค่านิยมด้านสุขภาพอยู่ในระดับมากเช่นกัน คือ การมีความสุขและความพึงพอใจในชีวิต 
(ค่าเฉลี่ย 2.35) ความสามารถในการจัดการกับความเครียดและปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้น (ค่าเฉลี่ย 2.27)  
ความภูมิใจในตนเอง (ค่าเฉลี่ย 2.54) ความเป็นคนมองโลกในแง่ดี (ค่าเฉลี่ย 2.52) และการไปพบ
แพทย์ทุกครั้งที่ไม่สบาย (ค่าเฉลี่ย 2.39) (2) ความเชื่อด้านสุขภาพ ผลการศึกษา พบว่า ความเชื่อ
ด้านสุขภาพในภาพรวมของเกษตรกรอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 2.58) โดยเกือบทุกประเด็นด้าน
ความเชื่อด้านสุขภาพอยู่ในระดับมากเช่นกัน ได้แก่ ความเชื่อด้านการรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ส่งผลต่อสุขภาพที่ดีแข็งแรง (ค่าเฉลี่ย 2.76) ความเชื่อว่าสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมา
จากสภาพแวดล้อมชุมชนที่ดี (ค่าเฉลี่ย 2.77) ความเชื่อว่าสุขภาพที่ดีย่อมเกิดจากการมีสุขภาพจิตที่
ดี (ค่าเฉลี่ย 2.72) ความเชื่อเรื่องการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพที่แข็งแรง (ค่าเฉลี่ย 2.70) ในขณะที่
ความเชื่อด้านการรักษาอาการป่วยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ย 2.03) อยู่ในระดับปานกลาง 
(ตารางที ่1) 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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4.3 ปัจจัยทางพฤติกรรม  
ปัจจัยทางพฤติกรรมประกอบด้วย (1) พฤติกรรมสุขภาพ ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรมี

พฤติกรรมด้านสุขภาพในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 1.86) โดยมี 2 ประเด็นที่อยู่ใน
ระดับปานกลางเช่นกัน คือ พฤติกรรมการรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ทั้ง 3 มื้อ (ค่าเฉลี่ย 2.18) 
และพฤติกรรมการออกก าลังกาย (ค่าเฉลี่ย 1.90) ส่วนพฤติกรรมการรับประทานอาหารดิบ กึ่งสุกกึ่ง
ดิบ (ค่าเฉลี่ย 1.51) และพฤติกรรมนอนดึกหรือประมาณเที่ยงคืน (ค่าเฉลี่ย 1.37) อยู่ในระด้บน้อย 
ในขณะที่มีเพียงประเด็นเดียวที่อยู่ในระดับมากคือ พฤติกรรมการท าความสะอาดที่อยู่อาศัยเพ่ือ
สุขลักษณะที่ดี (ค่าเฉลี่ย 2.42) (2) พฤติกรรมเสี่ยง ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรมีพฤติกรรมเสี่ยง
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (เฉลี่ย 1.99) โดยมี 1ประเด็นในพฤติกรรมเสี่ยงอยู่ในระดับปาน
กลางช่นกันคือ พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรคติดต่อ (ค่าเฉลี่ย 2.31) ส่วนพฤติกรรมเสี่ยงในการ
รับประทานอาหารโดยไม่มีช้อนกลางร่วมกับผู้อ่ืน (ค่าเฉลี่ย 1.51) พฤติกรรมไม่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา 
(ค่าเฉลี่ย 1.63) อยู่ในระดับน้อย ในขณะที่มี 2 ประเด็นที่อยู่ในระดับมาก คือ พฤติกรรมการใช้และ
สัมผัสกับยาฆ่าแมลงหรือยาฆ่าหญ้าที่เป็นสารเคมี และพฤติกรรมการท าความสะอาดร่างกาย
หลังจากสัมผัสสารเคมี (ค่าเฉลี่ย 2.48) (ตารางที ่1)  

4.4 ปัจจัยสนับสนุน 
 ปัจจัยสนับสนุนได้แก่ การบริการทางสาธารณสุข โดยผลการศึกษา พบว่า การบริการด้าน
สาธารณสุขของเกษตรกรในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 1.85) โดยมี 3 ประเด็นอยู่ใน
ระดัยน้อย คือ ความห่างไกลจากสถานพยาบาล (ค่าเฉลี่ย  1.51) การได้รับการบริการทาง
สาธารณสุขของทั้งภาครัฐและเอกชน (ค่าเฉลี่ย 1.63) และการได้รับความรู้ด้านสาธารณสุขจากการ
เข้าอบรมโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ค่าเฉลี่ย 1.39) ในขณะที่การได้รับบริการฉีดวัคซีนฟรี (ค่าเฉลี่ย 
2.10) อยู่ในระดับปานกลาง และการได้รับการบริการจากผู้น าชุมชนด้านการสาธารณสุขอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 2.62) (ตารางที่ 1) 

4.5 ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม 
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย (1) สภาพครัวเรือน ผลการศึกษา พบว่า สภาพ

ครัวเรือนของเกษตรกรในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.12) โดยมี 3 ประเด็นที่อยู่ใน
ระดับปานกลางเช่นกัน คือ ความสะดวกสบายในการใช้งานของห้องน้ า (ค่าเฉลี่ย 1.91) การถ่ายเท
อากาศของพ้ืนที่ในบ้าน (ค่าเฉลี่ย1.77) การแบ่งสัดส่วนของห้องและพ้ืนที่ใช้สอยอย่างชัดเจนภายใน
บ้าน  (ค่าเฉลี่ย 2.27) ในขณะที่ 2 ประเด็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความแน่นหนา คงทนถาวร 
ปลอดภัยของบ้าน (ค่าเฉล่ีย 2.48)  และส่ิงอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานภายในบ้าน (ค่าเฉลี่ย 2.66) 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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(2) มลพษิในชุมชน ผลการศึกษา พบว่า มลพิษในชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 
2.31) โดยมี 3 ประเด็นที่อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน คือ การใช้สารเคมีเพ่ือการเกษตรในบริเวณ
ชุมชน (ค่าเฉลี่ย 1.91) การปนเปื้อนสารเคมีของแหล่งน้ าในชุมชน (ค่าเฉลี่ย1.77) อยู่ในระดับน้อย 
การประสบปัญหาหมอกควันจากการเผาของชุมชน (ค่าเฉลี่ย  2.27) ในขณะที่ ความบริสุทธิ์ของ
อากาศภายในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 2.48) และภาพรวมปัญหามลพิษทางน้ า อากาศ ดิน เสียง ภายใน
ชุมชน (ค่าเฉลี่ย 2.66) อยู่ในระดับมากทั้ง 2 ประเด็น (ตารางที ่1) 

 

ตารางท่ี 1 ปัจจัยด้านต่างๆ ของเกษตรกร อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะสขุภาพ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แปลผล 

ปัจจัยทางจิตสังคม 2.36 1.12 มาก 
ค่านิยมด้านสุขภาพ 2.41 1.04 มาก 
ความเชื่อด้านสุขภาะ 2.58 1.22 มาก 

ปัจจัยทางพฤติกรรม 1.93 0.81 ปานกลาง 
พฤติกรรมสุขภาพ 1.86 0.93  ปานกลาง 
พฤติกรรมเสี่ยง 1.99  0.94 ปานกลาง 

ปัจจัยสนับสนุน 1.85 0.84 ปานกลาง 
การบริการทางสาธารณสุข 1.85 0.84 ปานกลาง 

ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม 2.21 1.01 ปานกลาง 
สภาพครัวเรือน 2.12 1.02 ปานกลาง 
มลพิษในชุมชน 2.31 1.07 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 2.08 0.98 ปานกลาง 
4.6 ภาวะสุขภาพของเกษตรกร  

 ภาวะสุขภาพของเกษตรกร เขตอ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ประกอบด้วย สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต การเรียนรู้ส าหรับการด าเนินชีวิต ความเพียงพอของปัจจัยด ารงชีวิต และความปลอดภัย
ของชุมชน ผลการศึกษา พบว่า สุขภาพกายของเกษตรกร การเรียนรู้ส าหรับการด าเนินชีวิต และ
ความปลอดภัยของชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.42 3.02 และ 3.19 
ตามล าดับ) โดยเกษตรกรสามารถท างานติดต่อกันได้ และช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตร
ประจ าวันได้ในระดับดี ในขณะที่ สุขภาพจิต และความเพียงพอของปัจจัยในการด าเนินชีวิตใน
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ภาพรวมของเกษตรกรอยู่ในระดับดี โดยเกษตรกรมีความภาคภูมิใจในตนเอง (ค่าเฉลี่ย 3.99) มี
อาหารเพ่ือบริโภคที่เพียงพอ มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่เหมาะสมกับฤดูกาล มีรายได้ที่พอเพียงกับ
รายจ่ายส าหรับการด ารงชีวิต มีอาชีพที่มั่นคงสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว และความสามารถ
เข้าถึงสถานพยาบาลเวลาเจ็บป่วยได้อย่างสะดวกสบาย (ค่าเฉลี่ย 3.85 4.10 3.26 3.53 และ 3.85 
ตามล าดับ) (ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2 ภาวะสุขภาพของเกษตรกร 5 ด้าน 

สภาวะสขุภาพของเกษตรกร ค่าเฉลี่ย ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

สุขภาพกาย 3.42 0.93 ภาวะสุขภาพระดับปานกลาง 
สุขภาพจิต 3.80 1.14 ภาวะสุขภาพระดับด ี
การเรยีนรู้ส าหรับการด าเนินชีวิต 3.02 0.66 ภาวะสุขภาพระดับปานกลาง 
ความเพียงพอของปัจจัยด าเนินชีวติ 3.71 1.03 ภาวะสุขภาพระดับด ี
ความปลอดภัยของชุมชน 3.19 0.75 ภาวะสุขภาพระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.40 0.81        ภาวะสุขภาพระดับดี 
 

4.7 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะสุขภาพของเกษตรกร 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของเกษตรกรจากตัวแปรอิสระจ านวน 12 
ตัวแปร พบว่า 5 ตัวแปร มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของเกษตรกร อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัด
ล าพูน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ ระดับการศึกษา ความเชื่อด้านสุขภาพ ค่านิยมด้านสุขภาพ 
พฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมเสี่ยง โดยพฤติกรรมด้านสุขภาพ และพฤติกรรมเสี่ยง มี
ความสัมพันธ์ในระดับสูงกับภาวะสุขภาพของเกษตรกร (Table 3) กล่าวคือ ทั้ง 5 ปัจจัยส่งผลต่อ
ภาวะสุขภาพของเกษตรกร ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเพ่ิมเติมจากการใช้สารเคมีท าการเกษตรและการอาศัย
อยู่ใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมล าพูน ที่อาจส่งผลต่อภาวะสุขภาพของเกษตรกร ในขณะที่ตัวแปร
อ่ืนๆ อีก 7 ตัวแปร ไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของเกษตรกร คือ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส รายได้ การบริการทางสาธารณสุข สภาพครัวเรือน และมลพิษในชุมชน 

5. การอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาด้านปัจจัยต่างๆ ที่คาดว่าอาจส่งผลต่อภาวะสุขภาพของเกษตรกรจ านวน 
5 กลุ่มปัจจัย พบว่า การศึกษาขั้นสูงสุดส่งผลต่อภาวะสุขภาพของเกษตรกร กล่าวคือ ภาวะสุขภาพ
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ของเกษตกรจะผันแปรไปตามระดับการศึกษาขึ้นสูงสุดในทิศทางเดียวกัน หรืออีกนัยหนึ่งคือ
เกษตรกรที่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับสูง จะส่งผลต่อภาวะสุขภาพค่อนข้างมากต่อเกษตรกร โดย
เมื่อพิจารณาร่วมกับปัจจัยส่วนบุคคลอ่ืนๆ ของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 43 ปี แสดง
ให้เห็นว่าเกษตรกรเป็นกลุ่มวัยท างานที่มีการศึกษาในระดับดี มีความอาวุโส และประสบการณ์ชีวิต 
มีส านึกรับผิดชอบและมีเวลาที่จะท างานและสามารถท างานบรรลุผลที่ตั้งไว้ได้ดี ( Jukkaphong 
Poungngamchuen,2013) ดังนั้น ระดับการศึกษาของเกษตรกรเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ ซึ่งกล่าวได้ว่าเกษตรกรต้องมีสุขภาพและสุขอนามัยที่ดีหรือมีคุณภาพชีวิตใน
ระดับดี เพ่ือการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ (Poung-ngamchuen J. and 
et.al., 2015) 
 ตารางท่ี 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของเกษตรกรอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  

Independent Variables Chi-square Sig. 
sex 2.472 0.212 
Age 3.871 0.330 
Educational attainment         13.315* 0.050 
Marital status 1.250 0.654 
Income 6.443 0.998 
Health Valued 13.445*  0.050  
Health Believed        13.445* 0.044 
Health Behavior        15.902** 0.000 
Risk Behavior        14.074**   0.000 
Public Health Services  5.987 0.433 
Household    4.789 0.233 
Community Pollution  3.766 0.112 

 เม่ือพิจารณาถึงภาวะสุขภาพของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีภาวะสุขภาพจิตและความ
เพียงพอของปัจจัยด ารงชีวิตอยู่ในระดับดี กล่าวคือ ภาวะสุขภาพจิตที่ดีและความพึงพอใจในสิ่งที่มี
เพ่ือด าเนินชีวิต มีผลต่อภาวะสุขภาพของเกษตรกรที่ดีเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2554) รายงานว่าประชาชนที่ประกอบอาชีพข้าราชการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจมีคะแนนสุขภาพจิตมากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียน ธุรกิจส่วนตัว และ
เกษตรกร แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีสุขภาพจิตที่ดี เนื่องจากป้จจุบันอาชีพเกษตรกรถือว่าเป็นอาชีพ
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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หนึ่งที่มีความมั่นคงสูงเมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพอ่ืนๆ หลายอาชีพ ทั้งนี้ แรงกดดันจากสภาพ
เศรษฐกิจที่ฝืดเคือง สภาพสังคมที่ย่ าแย่ ส่งผลต่อการเลิกจ้างงานในหลายๆ อาชีพ แต่ไม่ส่งผล
กระทบต่ออาชีพเกษตรกร นอกจากนี้ แนวโน้มของโลกในการให้ความส าคัญกับสุขภาพนั้น
เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคอาหารที่เหมาะสมซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีผลผลิตทาง
การเกษตรส่งออกมีมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี จึงมีผลต่อความมั่นคงทางอาชีพของเกษตรกร 
ก่อให้เกิดความม่ันคงทางจิตใจและสุขภาพจิตที่ดีของเกษตรกรเช่นกัน 
 นอกจากนี้ การพัฒนาตัวแบบคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของ Poung-ngamchuen J. and et al. (2015) แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจในเสื้อผ้าที่
มีอยู่ ตลอดจนความเพียงพอของปัจจัยด ารงชิวิตของเกษตรกร เกิดจากความมีสุขภาพจิตที่ดี และ
สุขภาพกายท่ีดี น าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้
เกษตรกรต้องรู้จักการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตด้วย  จักรพงษ์ พวงงามชื่น 
และคณะ (2558) กล่าวเพ่ิมเติมว่า การมีสุขภาพดีกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นย่อมมีองค์ประกอบที่
สัมพันธ์กัน คือ องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตที่ดีตามทัศนคติของนักจิตวิทยา ซึ่งได้แบ่งคุณภาพ
ชีวิตของมนุษย์ออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านกาย 2) ด้านจิต 3) ด้านสังคม และ 4) ด้านเศรษฐกิจ 
ส าหรับองค์ประกอบของสุขภาพที่สมบูรณ์ของบุคคลประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1) สุขภาพกาย 2) 
สุขภาพจิต และ 3) สุขภาพทางสังคม กล่าวโดยสรุปคือ “การมีสภาวะที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ และสังคม ไม่ใช่เพียงการปราศจากโรคเท่านั้น หากแต่ต้องมีสภาวะทางกาย สภาวะทางจิต 
สภาวะทางสังคม และสภาวะทางเศรษฐกิจที่เกื้อหนุนกันอย่างพอเหมาะ” 
 ในขณะที่ปัจจัยทางพฤติกรรม พบว่า พฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงอยู่ในระดับปาน
กลาง และส่งผลต่อภาวะสุขภาพของเกษตรกรในระดับสูง โดยเฉพาะพฤติกรรมการท าความสะอาด
ที่อยู่อาศัย แต่ในทางตรงกันข้าม เกษตรกรมีพฤติกรรมเสี่ยงด้านการใช้ สัมผัสกับยาฆ่าแมลงหรือยา
ฆ่าหญ้า และพฤติกรรมการท าความสะอาดร่างกายหลังจากสัมผัสสารเคมีแล้ว ทั้งนี้ เมื่อเกษตรกรมี
พฤติกรรมปกป้องสุขภาพจากการท างานที่ถูกต้อง จะท าให้เกิดการบาดเจ็บ หรือโรคภัยไข้เจ็บจาก
การท าการเกษตรลดลง (นภมณ ยารวง และพัชรพร สุคนธสรรพ์, 2559) ตลอดจนพฤติกรรมการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ไม่ถูกต้องจะส่งผลต่อผลการตรวจเลือดที่ไม่ปลอดภัย เช่น ไม่เคยสวมหมวกที่
ท าจากพลาสติกคลุมศรีษะ ไม่สวมหน้ากาก ไม่สวมเสื้อแขนวาว กางเกงขายาว ซึ่งสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชสามารเข้าสู่ร่างกายได้ 3 ทางคือ ทางปาก ทางเดินหายใจ และทางผิวหนัง (Ngamkamon 
K., 2009) พฤติกรรมข้างต้นส่งผลให้เกษตรกรได้ร้บสารพิษจากยาฆ่าแมลง และยาฆ่าหญ้าได้  
นอกจากนี้ การศึกษาของ เจียระไน ปาลี (2556) ยังสนับสนุนผลการวิจัยนี้ว่า เกษตรกรได้รับ



353185

ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
 
 
  

Vol7 No._61.indd   185 24/7/2561   20:53:17

 
 

ผลกระทบทางสุขภาพกายมากที่สุดจากการใช้สารเคมี คือกลิ่นเหม็นของสารเคมีส่งผลต่อระบบ
ทางเดินหายใจ หายใจไม่ออก เวียนศรีษะและคลื่นไส้อาเจียน ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ควรมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารเคมีและการป้องกันโทษจากการใช้สารเคมีที่
ถูกต้อง โดยเฉพาะขณะที่ต้องสัมผัสสารเคมี รวมทั้งส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์เพ่ือลดปริมาณการใช้
สารเคมี ส่งผลต่อสุขภาพของเกษตรกรและสิ่งแวดล้อมที่ดีข้ีน 

เป็นที่น่าสังเกตว่า ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมไม่มีผลต่อภาวะสุขภาพของเกษตรกร ทั้งนี้จาก
การลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เกษตรกรและผู้น าชุมชน พบว่า ชุมชนได้ด าเนินโครงการจัดการป่าชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งผลให้มลพิษในชุมชนลดลงในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การศึกษาของ 
Poung-ngamchuen J. and et. al. (2016) รายงานว่า ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าชุมชน
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ซึ่งจากการลงพ้ืนที่สามารถสังเกตได้ว่า ชาวบ้าน 
เกษตรกร และเยาวชนมีสุขภาพดี จิตใจแจ่มใส มีบุคลิกภาพเป็นมิตรกับผู้อ่ืน ซึ่งเป็นผลให้สุขภาวะ
ของประชาชนในชุมชนอยู่ในระดับดี ก่อนให้เกิดความปลอดภัยในชุมชน 

6. สรุปและข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของเกษตรกรอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน มุ่งหวัง
ที่จะค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ หรือสุขภาพท่ีดีของเกษตรกร เขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมล าพูน และประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยใช้สารเคมี โดย
ปัจจัยทั้ง 5 ด้านคือ ปัจจ้ยส่วนบุคคล ป้จจัยทางจิตสังคม ปัจจัยทางพฤติกรรม ปัจจัยสนับสนุน และ
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม คาดว่าจะส่งผลต่อภาวะสุขภาพของเกษตรกรใน 5 ด้านเช่นกัน คือ สุขภาพ
กาย สุขภาพจิต การเรียนรู้ด้านการด าเนินชีวิต ความเพียงพอของปัจจัยด ารงชีวิต และความ
ปลอดภัยของชุมชน ผลการวิจัยพบว่า 5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของเกษตรกร ได้แก่ 
การศึกษาขั้นสูงสุด ค่านิยมด้านสุขภาพ ความเชื่อด้านสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรม
เสี่ยง ในภาพอาจมองว่าเกษตรกรที่พักอาศัยใกล้เคียงกับนิคมอุตสาหกรรมล าพูน ตลอดจนใช้
สารเคมีในกิจกรรมทางการเกษตรที่ด าเนินมานาน เป็นเงื่อนไขในการด าเนินชีวิตที่หลีกเลี่ยงยากซึ่ง
ส่งผลต่อสุขภาวะ และสภาวะสุขภาพที่ไม่ดีของเกษตรกร อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนการด าเนิน
ชีวิตตาม “ตัวแบบคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”9 (Poung-
ngamchuen J. and et.at., 2015) เป็นอีกทางออกหนึ่งที่อาจเสริมสร้างสภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น
ให้แก่เกษตรกร 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อสร้างสมรรถนะนักการตลาด 
ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวพุทธจิตวิทยา 

A DEVELOPMENT OF TRAINING PROGRAM FOR MARKETERS 
IN 21st CENTURY VIA BUDDHIST PSYCHOLOGY 
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Janjaree Thanma, Kamalas Phoowachanathipong, Prakrupipitpariyatki. 

 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)ศึกษาสภาพปัญหาและสมรรถนะของนักการตลาดใน

ปัจจุบัน 2).พัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือสร้างสมรรถนะนักการตลาดในศตวรรษที่ 21 ตามแนว
พุทธจิตวิทยา  และ 3).ศึกษาผลการใช้โปรแกรมฝึกอบรมฯ ในกลุ่มตัวอย่างนักการตลาดอาสาสมัคร 
15 คน เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ผลการวิจัยพบว่า (1). สภาพ
ปัญหาของนักการตลาดปัจจุบันยังขาดสมรรถนะ 8 ข้อ คือ 1. การเขียนเชิงธุรกิจ 2. การใช้
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 3. การใช้สื่อดิจิทัล 4. การจัดท าโครงการเพ่ือสังคม 5.การวางแผนการตลาด 
6. การจัดการความเครียด 7. การใช้ทฤษฎีส าคัญการตลาด และ 8. ข้อมูลในศตวรรษที่ 21 (2) 
โปรแกรมฝึกอบรมที่เหมาะสมเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติของแนวคิด MARKETER TREE ใน 3 กลุ่ม
รวม 12 กิจกรรมโดยบูรณาการหลักพุทธศาสนา หลักการตลาดและหลักการเรียนรู้เชิงจิตวิทยา (3). 
ผลการใช้โปรแกรมฯ พบว่ามีการเปล่ียนแปลงสมรรถนะด้านความรู้และสมรรถนะด้านทักษะหลัง
การอบรมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดและสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ .05 
ส่วนผลสมรรถนะด้านเจตคติพบว่าดีขึ้นหลังการอบรมแตไ่ม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  
ค าส าคัญ : นักการตลาด, สมรรถนะ,  ศตวรรษท่ี 21,  โปรแกรมฝึกอบรม 
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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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ABSTRACT 
The objectives of this research were: 1) to understand current problems 

and important competencies among Thai Marketers 2) to develop a training 
program to enhance their marketing competencies within the 21st century using 
Buddhist psychology and 3) to study the results of the training program among 15 
volunteered marketers. Mixed methodology research was exploited. The results are 
as follows: (1). Current Thai marketers lack of 8 key competencies included 1. 
Ability to write professionally 2. Ability to use English for business fluently 3. Ability 
to understand modern digital media 4. Ability to create tangible social responsibility 
program (CSR) 5. Ability to prepare Marketing Plan 6. Ability to manage work stress 
7. Ability to understand key marketing theories and 8. Ability to reach 21st century 
data (2). The training Program covers 3 modules with 12 activities under “MARKETER 
TREE” concept behind integration of Buddhism, marketing and psychology. (3). the 
training program was well responded at .05 confident level after the training 
program vs. before with both cognitive and performance competencies have 
improved significantly and affective competencies have improved with no 
significant difference.  
Keywords: Marketer, Competency, 21st Century, Training Program 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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1.บทน า 
เมื่อโลกเข้าสู่ศตวรรษที่ 21  องค์การยูเนสโก้ (UNESCO, 1997) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า

เป็น “สังคมที่ก าหนดได้ - Programmed Society” ซึ่งหมายถึงเป็นสังคมที่มี 3 ปัจจัยรวมกันใน
หนึ่งเดียวเพ่ือจะก าหนดทิศทางของสังคม นั่นคือ การรวมของ 1 เทคโนโลยี 2 ข้อมูลและ 3 การ
สื่อสาร เข้าด้วยกันท าให้สามารถก าหนดทุกอย่างได้ล่วงหน้า สังคมก าหนดได้นี้ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์ และพัฒนาการของมนุษย์ 
ตลอดจนได้พลิกวิถีชีวิตของมนุษย์โดยสิ้นเชิง เช่น ความสามารถในการจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วโลก
ในเวลาเดียวกัน การรณรงค์ในหัวข้อเดียวให้ขยายวงกว้างไปในระดับโลก การเผยแผ่บทความ
วิชาการด้านต่างๆ ซึ่งสามารถรับรู้กันได้เพียงข้ามคืน นอกจากนี้ ศตวรรษที่ 21 ยังเป็นจุดเริ่มของ
ปัญหาใหม่ๆ อีกมากมาย เช่น ปัญหาโครงสร้างประชากรโลกที่ก าลังเปลี่ยนเป็นสังคมของผู้สูงอายุ
และจากการลดลงของอัตราการเกิดทารกอย่างมีนัยส าคัญโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว และ
อายุขัยเฉลี่ยของประชากรที่สูงขึ้น รวมทั้งปัญหาพลังงานและปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลก (World Bank, 2017)  ดร.ปีเตอร์ ดรักเกอร์ (Drucker, Peter, 2001) Research in 
Marketing (2010) กล่าวถึง 5 วิวัฒนาการใหม่ที่ส าคัญของโลกธุรกิจในศตวรรษที่ 21 ที่นักการ
ตลาดควรเข้าใจเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 1. วิวัฒนาการด้านการใช้สื่อทาง
อินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Digital World) 2. วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการขนส่งและการ
ติดต่อสื่อสารที่ย่อโลกให้แคบลงอันส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายทรัพยากรได้อย่างกว้างขวางและง่ายดาย
ระหว่างผู้ผลิตและผู้จ าหน่าย (Flat World) 3. วิวัฒนาการของกฎและกติกาต่างๆ จากภาครัฐ 
(Government Policy) 4. วิวัฒนาการของการเปลี่ยนโปรแกรมการแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดจาก
การแข่งขันด้านต้นทุนและราคามาเป็นการแข่งขันด้านนวัตกรรมการตลาดอ่ืนๆ รวมถึงด้านการ
ออกแบบสินค้าที่ล้ ายุค (Innovative Competition) 5. ปัญหาด้านสภาวะแวดล้อมและพลังงาน
ของโลก (Environmental and Green Concerns) ดังนั้นการพัฒนาสมรรถนะของนักการตลาดให้
สามารถรู้เท่าทันและมีทักษะบริหารจัดการได้ดีเยี่ยมในศตวรรษนี้จึงเป็นเรื่องจ าเป็นและท้าทาย
อย่างยิ่ง 

 พระพรหมคุณาภรณ์ (Payutto, 2014) ได้กล่าวว่า วิทยาการต่างๆ ที่เจริญก้าวหน้าไม่
สามารถช่วยให้มนุษย์แก้ปัญหาของโลกและชีวิตได้อย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจิตใจ ปัญหา
สังคมหรือปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาเหล่านั้นยิ่งรุนแรงหรือเพ่ิมทวี จึงถึงเวลาที่จะมีการก้าวใหญ่ครั้ง
ส าคัญในการหาทางออกให้แก่มนุษยชาติ การพัฒนาสมรรถนะที่สมบูรณ์ควรพัฒนาให้ครบทั้ง 3 
ด้าน รวมถึงการพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์ให้เป็นคนเก่ง การพัฒนาศีลธรรมของมนุษย์ให้เป็นคนดี 
และการพัฒนาให้มนุษย์พอใจกับสภาวะเป็นอยู่กับปัจจุบันขณะของตนเองอย่างมีความสุข ซึ่ง
หมายถึงการมีวิชาการดี การมีวิชาชีพดี และมีวิชาชีวิตที่ดีพร้อมกันทั้ง 3 ด้าน  แม้ศาสนาพุทธเป็น
ศาสนาหลักของประเทศไทยถึงร้อยละ 94 (รายงานสถิติประชากรและสังคมแห่งชาติ, 2554) แต่
มักจะถูกใช้ในโปรแกรมของพิธีกรรมมากกว่าที่จะศึกษาและน าไปปฏิบัติในชีวิตการงานหรือ
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ชีวิตประจ าวันด้วยความไม่เข้าใจจึงไม่สามารถเข้าถึงได้ หากมีการบูรณาการแบบเชื่อมโยงทุกส่วน
เข้าหากันทั้งเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและสมดุลแล้วก็จะเกิดความ
ยั่งยืน (Prawet Wasri, 2006) มีผลงานวิชาการจ านวนมากในเรื่องการสร้างสมรรถนะของมนุษย์
และงานบูรณาการพุทธศาสนา เข้าสู่ศาสตร์สมัยใหม่ หากแต่ยังไม่มีงานบูรณาการของหลักพุทธ
ศาสนากับหลักการตลาด ผู้วิจัยจึงศึกษาอย่างจริงจังเพ่ือมุ่งสร้างสมรรถนะนักการตลาดชาวไทย โดย
น าหลักพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับหลักการตลาดมาบูรณาการ ซึ่งมุ่งหวังให้เกิดนวัตกรรมทาง
วิชาการของการตลาด และเพ่ือใช้เป็นส่ือไปยังกลุ่มนักการตลาดรุ่นใหม่ให้เข้าถึงพุทธศาสนาได้ง่าย
ขึ้นจนสามารถน าไปใช้ในการท างานและประยุกต์ใช้กับการด า เนินชีวิต สรุปได้ว่าเป็นการพัฒนา
สมรรถนะนักการตลาดชาวไทยทั้งในด้านวิชาการ วิชาความรู้ และวิชาชีวิต ควบคู่กับไปท้ัง 3 ด้าน 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและสมรรถนะในการท างานการตลาดของนักการตลาดตาม
แนวพุทธจิตวิทยา  

2.2 เพ่ือพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือสร้างสมรรถนะนักการตลาดในศตวรรษที่ 21 
ตามแนวพุทธจิตวิทยา  

2.3 เพ่ือศึกษาผลของการใช้โปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือสร้างสมรรถนะนักการตลาดใน
ศตวรรษท่ี 21 ตามแนวพุทธจิตวิทยา 

 
3.วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-method Research) ระหว่างวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยท าการศึกษาอย่างละเอียดทั้งข้อมูลและเอกสาร การ
สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การตอบแบบสอบถาม และเก็บข้อมูลแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม 
การจดบันทึก การเข้าสัมมนา การจัดอบรมโปรแกรมฯ ที่ได้สร้างขึ้น การประเมินผลก่อนและหลัง
การอบรม  หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาสังเคราะห์และวิเคราะห์อย่างละเอียด และเขียนรายงาน
วิจัยเป็นการบรรยายเชิงสรุป รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและการพัฒนา
สมรรถนะมนุษย์ 

ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานการตลาดในประเทศไทย
หลักพุทธธรรม หลักจิตวิทยา และทฤษฎีตะวันตกที่เชื่อมโยงกับการสร้างสมรรถนะ  ตลอดจนศึกษา
แนวคิดการฝึกอบรมเพ่ือสร้างสมรรถนะนักการตลาดในศตวรรษที่ 21 ตามแนวพุทธจิตวิทยา 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อสร้างสมรรถนะนักการตลาด 
น าเสนอโปรแกรมการสร้างสมรรถนะนักการตลาดในศตวรรษที่ 21 แนวพุทธจิตวิทยาฉบับ

ร่าง ซึ่งเป็นชุดฝึกอบรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการสัมภาษณ์รายบุคคล นักการตลาดเชิงพุทธต้นแบบ 8 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ท่าน และท าแบบสอบถาม นักการตลาดรุ่นปัจจุบันจ านวน 357 คน หลังจากนั้นได้สรุปและ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปประกอบการสร้างโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือสร้างสมรรถนะนักการตลาด ซึ่ง
ประกอบด้วยเนื้อหาที่ใช้อบรมแนวคิด หลักการ สื่อการสอน ระยะเวลาวิธีท ากิจกรรม การวัดและ
การประเมินผล ผู้วิจัยเชิญนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านพุทธศาสนา ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนและการอบรม นักการตลาด นักจิตวิทยาด้านปัญญาและ
จริยธรรม จ านวน 9 ท่าน ร่วมประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมฯ ที่ผู้วิจัยได้
จัดท าขึ้น จาก 3 ขั้นตอนนี้ 

1. ศึกษาปัญหาและรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน 
2. วางแผนและก าหนดแนวทางการฝึกอบรมเพ่ือสร้างสมรรถนะ 
3. สร้างคู่มือของโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือสร้างสมรรถนะฯ  

ทบทวนเครื่องมือและประเมินผลเบื้องต้น  
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้โปรแกรมฝึกอบรมฯ 

ผู้วิจัยด าเนินการประสานงานกับสมาคมการตลาดฯ เพ่ือจัดหานักการตลาดมาเข้า รับ
การฝึกอบรม โดยก่อนเข้ารับการฝึกอบรมผู้วิจัยได้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท าแบบสอบถามเพ่ือ
วัดผลก่อนการฝึกอบรม โดยด าเนินการฝึกอบรมตามกระบวนการเป็นจ านวน 3 วัน โดยผู้วิจัยเป็น
ผู้น าการฝึกอบรม ผสมผสานกับโปรแกรมอ่ืนๆ จนสิ้นสุดกระบวนการฝึกอบรมตามที่ก าหนดไว้ เมื่อ
จบการฝึกอบรม ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามเพ่ือวัดผลหลังการฝึกอบรมทันที  

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการฝึกอบรม (วัดผลก่อนและหลัง) 
 เป็นการตอบแบบสอบถามจากผู้เข้ารับการอบรมตามโปรแกรมฯ เพ่ือวัดสมรรถนะ

นักการตลาดก่อนและหลังการฝึกอบรม อีกทั้งยังมีการท าการวิจัยแบบกลุ่ม 3 สัปดาห์หลังการ
ฝึกอบรม 

ขั้นตอนที่ 5 การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรม 
 เป็นการเผยแพร่โปรแกรมฝึกอบรมฯ สู่นักการตลาดและองค์การที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง

นักการตลาดรุ่นใหม่ตามแนวพุทธจิตวิทยาการด าเนินงานวิจัยทั้ง 5 ขั้นตอนข้างต้น ผู้วิจัยเขียนเป็น
ภาพประกอบการด าเนินการวิจัยพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือสร้างสมรรถนะนักการตลาดใน
ศตวรรษท่ี 21 ด้วยแนวพุทธจิตวิทยาได้ 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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4.ผลการวิจัย 
ผลการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 
1). ผลการวิจัยด้านสภาพปัญหาของนักการตลาดในปัจจุบันยังขาดสมรรถนะในการท างาน

การตลาด 8 ข้อคือ 1. ความสามารถเขียนเชิงธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ  2. ความสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจได้ 3. ความสามารถเข้าใจกลไกของสื่อแนวใหม่ได้  4. 
ความสามารถสร้างสรรค์โครงการเพ่ือสังคม (CSR) อย่างเป็นรูปธรรม 5. ความสามารถวางแผน
การตลาด 6. ความสามารถจัดการกับความเครียด 7. ความรู้ทฤษฎีส าคัญทางการตลาด และ 8. 
ความสามารถเข้าถึงข้อมูลแนวโน้มต่างๆ ของศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างคล่องแคล่ว 

ซึ่งวิเคราะห์จากผลการสัมภาษณ์นักการตลาดเชิงพุทธต้นแบบและผลจากแบบสอบถาม
นักการตลาดชาวไทย รวมถึงสมรรถนะทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านสมรรถนะทางกาย ด้านสมรรถนะทาง
สังคม ด้านสมรรถนะทางจิตใจ และด้านสมรรถนะทางปัญญา ผู้วิจัย ได้คัดเลือก สมรรถนะที่ส าคัญ
และจุดอ่อนที่ส าคัญ ในแต่ละด้านสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 

 
 
แผนภูมิที่ 1 ตาราง Matrix เปรียบเทียบระดับความส าคัญและการประเมินตนเองด้าน

สมรรถนะทางกาย (Physical Competency) 
จากแผนภูมิที่ 1 ผู้วิจัยพบว่าสมรรถนะที่เป็นจุดอ่อนส าคัญ ซึ่งหมายถึง เรื่องที่มีระดับ

ความส าคัญมากที่มีระดับคะแนนประเมินตนเองในระดับต่ า ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพในเรื่อง
น้ันเป็นเรื่องเร่งด่วนก่อน ในด้านสมรรถนะทางกาย (Physical Competency) มีทั้งหมด 3 
สมรรถนะได้แก่ 

 1) สามารถเขียนแผนงาน และเอกสารต่างๆ ได้อย่างมืออาชีพ 
 2) สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจได้ 
 3) เข้าใจกลไกของสื่อแนวใหม่และใช้สื่อดิจิทัลต่างๆ ได้อย่างดี 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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แผนภูมิที่ 2 ตาราง Matrix เปรียบเทียบระดับความส าคัญและการประเมินตนเองด้าน

สมรรถนะทางสังคม (Social Competency) 
จากแผนภูมิที่ 2 ผู้วิจัยพบว่าสมรรถนะที่เป็นจุดอ่อนส าคัญ หมายถึง เรื่องที่มีระดับ

ความส าคัญมากที่มีระดับคะแนนประเมินตนเองในระดับต่ า ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพในเรื่อง
นั้นเป็นเรื่องเร่งด่วนก่อนเรื่องที่อยู่ในระดับที่เป็นจุดอ่อน ในด้านสมรรถนะทางสังคม (Social 
Competency) เรื่องท่ีต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วนมีทั้งหมด 2 สมรรถนะ ได้แก่ 

 1.สร้างสรรค์โครงการเพ่ือสังคม (CSR-Corporate Social Responsibility) ของ
บริษัทได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 2.สามารถวางแผนงานด้านการตลาดโดยไม่เอาเปรียบสังคม 

 
แผนภูมิที่ 3 ตาราง Matrix เปรียบเทียบระดับความส าคัญและการประเมินตนเองด้าน

สมรรถนะทางจิตใจ (Emotional Competency) 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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จากแผนภูมิที่  3  พบว่าสมรรถนะที่ เป็นจุดอ่อนส าคัญ หมายถึง เรื่องที่มีระดับ
ความส าคัญมากที่มีระดับคะแนนประเมินตนเองในระดับต่ า ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพในเรื่อง
นั้นเป็นเร่ืองเร่งด่วนก่อนเรื่องที่อยู่ในระดับที่เป็นจุดอ่อน ในด้านสมรรถนะทางจิตใจ (Emotional 
Competency) 

 เรื่องท่ีต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วนมีทั้งหมด 1 สมรรถนะได้แก่ 
 1..สามารถจัดการกับความเครียดได้ 

 
แผนภูมิที่ 4 ตาราง Matrix เปรียบเทียบระดับความส าคัญและการประเมินตนเองด้าน

สมรรถนะทางปัญญา (Wisdom Competency) 
จากแผนภูมิที่  4 พบว่าสมรรถนะที่ เป็นจุดอ่อนส าคัญ หมายถึง เรื่องที่มีระดับ

ความส าคัญมากที่มีระดับคะแนนประเมินตนเองในระดับต่ า ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพในเรื่อง
นั้นเป็นเรื่องเร่งด่วนก่อนเรื่องที่อยู่ในระดับที่เป็นจุดอ่อน ในสมรรถนะทางปัญญา (Wisdom 
Competency) เรื่องท่ีต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วนมีทั้งหมด 3 สมรรถนะได้แก่ 

1.สามารถวางแผนการตลาดอย่างมีหลักการ 
2.มีความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีทางการตลาด 
3.สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและแนวโน้ม/ทิศทางต่างๆของศตวรรษที่ 21 นี้ได้อย่าง

คล่องแคล่วรวดเร็ว 
 
2). ผลวิจัยด้านโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือสร้างสมรรถนะนักการตลาดในศตวรรษที่ 21 ตาม

แนวพุทธจิตวิทยา พบว่า โปรแกรรมที่เหมาะสมเป็นโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้
แนวคิด MARKETER TREE ประกอบด้วยแนวคิด 3 กลุ่มคือ กลุ่มเพาะสมรรถนะมี 4 กิจกรรม (M-
A-R-K) กลุ่มปลูกสมรรถนะมี 4 (E-T-E-R) กิจกรรม และ กลุ่มเก็บเกี่ยวสมรรถนะมี 4 กิจกรรม (T-
R-E-E) รวมทั้งสิ้น 12 กิจกรรม โดยเป็นการบูรณาการระหว่างหลักพุทธศาสนา หลักการตลาดและ
หลักจิตวิทยาเข้าด้วยกัน โดยได้รับการรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและนักวิชาการทางพุทธ
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ศาสนารวม 9 ท่านว่ามีความถูกต้องเหมาะสม โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.9 – 1.00 
โดยผู้วิจัยใช้หลักการบูรณาการแบบ “ธรรมโมโลยี- Dhammology” เพ่ือสร้างโปรแกรมฝึกอบรมฯ 
โดยใช้หลักการตลาดเป็นตัวตั้งและใช้หลักธรรมที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้แทนเคร่ืองมือการตลาด
แบบเดิม รวม 12 กิจกรรมโดยมุ่งพัฒนานักการตลาดในศตวรรษที่ 21 ตามแนวพุทธจิตวิทยา 8 
สมรรถนะหลักที่เร่งด่วน โดยมีวิทยากรทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด 
ผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธศาสนา 

ผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมนักการตลาดตามหลักพุทธจิตวิทยาในศตวรรษที่ 21 
ประกอบไปด้วย 12 กิจกรรมหลัก โดยได้บูรณาการหลักพุทธศาสนาและหลักการตลาดเข้าไว้
ด้วยกันอย่างกลมกลืน ภายใต้ชื่อหลักสูตร: สร้างแบรนด์สู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยธรรมโมโลยีการตลาด 
(Effective Brand Building Towards 21st Century via Dhammology-Marketing) โดย
ก าหนดระยะเวลา 3 วันเพ่ือให้ครอบคลุมเนื้อหาได้ครบถ้วน โดยจะมุ่งพัฒนาสมรรถนะต่างๆ ให้
ครอบคลุมทั้ง 3 องค์ประกอบ ของทฤษฎีของบลูม คือพุทธพิสัย (Cognitive Competencies)  จิต
พิสัย (Affective Competencies) และทักษะพิสัย (Performance Competencies) 

โปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือสร้างสมรรถนะนักการตลาดในศตวรรษที่ 21 ตามแนวพุทธจิตวิทยา 
ภายใต้ชื่อ “หลักสูตรสร้างแบรนด์สู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยธรรมโมโลยีการตลาด” เป็นการบูรณาการ
ของหลักพุทธศาสนา หลักการตลาด และตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom Taxonomy)  

3). ผลการใช้โปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักการตลาดในศตวรรษที่ 21 ตาม
แนวพุทธจิตวิทยา พบว่ามีการเปล่ียนแปลงด้านสมรรถนะความรู้และด้านสมรรถนะทักษะหลังการ
อบรมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดและสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ .05 
ส่วนผลสมรรถนะด้านเจตคติพบว่าหลังการทดลองและก่อนทดลองมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น แต่ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ ตามตารางท่ี 1,2 และ 3 ดังต่อไปนี้ 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือสร้างสมรรถนะนักการตลาดใน
ศตวรรษ ที่ 21 ตามแนวพุทธจิตวิทยาก่อนและหลังการฝึกอบรม “สมรรถนะด้านความรู้”                                                      
N=15 
โปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือสร้างสมรรถนะนักการตลาด

ในศตวรรษ ที่ 21  
 “สมรรถนะด้านความรู้” 

ค่าเฉลี่ย( ) S.D. t  -value 

Pre-test 2.99 .536 11.818* .000 Post-test 4.08 .379 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือสร้างสมรรถนะนักการตลาด
ในศตวรรษ ที่ 21 ตามแนวพุทธจิตวิทยาก่อนและหลังการฝึกอบรม “สมรรถนะด้านความรู้” พบว่า
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t= 11.818*,  -value=.000) นั่น
หมายความว่า หลังการทดลองโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือสร้างสมรรถนะนักการตลาดในศตวรรษ ที่ 21 
ตามแนวพุทธจิตวิทยา“สมรรถนะด้านความรู้” มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลองโปรแกรม
ดังกล่าว (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และ 2.99 ตามล าดับ) 
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือสร้างสมรรถนะนักการตลาดในศตวรรษ ที่ 21 
ตามแนวพุทธจิตวิทยาก่อนและหลังการฝึกอบรม “สมรรถนะด้านเจตคติ” 

N=15 
โปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือสร้างสมรรถนะ

นักการตลาดในศตวรรษ ที่ 21 
“สมรรถนะด้านเจตคติ” 

ค่าเฉลี่ย ( ) S.D. t  -value 

Pre-test 4.45 .503 1.601 .132 Post-test 4.68 .387 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือสร้างสมรรถนะนักการตลาด
ในศตวรรษ ที่ 21 ตามแนวพุทธจิตวิทยาก่อนและหลังการฝึกอบรม “สมรรถนะด้านเจตคติ” พบว่า
ไม่มีความแตกต่างกัน 
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือสร้างสมรรถนะนักการตลาดในศตวรรษ ที่ 21 
ตามแนวพุทธจิตวิทยาก่อนและหลังการฝึกอบรม “สมรรถนะด้านทักษะ” 

N=15 
โปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือสร้างสมรรถนะนักการ

ตลาดในศตวรรษ ที่ 21  ค่าเฉลี่ย ( ) S.D. t  -value 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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 “สมรรถนะด้านทักษะ” 
Pre-test 3.46 .379 8.831* .000 Post-test 4.26 .323 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือสร้างสมรรถนะนักการตลาด
ในศตวรรษ ที่ 21 ตามแนวพุทธจิตวิทยาก่อนและหลังการฝึกอบรม “สมรรถนะด้านทักษะ” พบว่ามี
ความแตกต่างกันกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t= 8.831*,  -value=.000) นั่น
หมายความว่า หลังการทดลองโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือสร้างสมรรถนะนักการตลาดในศตวรรษ ที่ 21 
ตามแนวพุทธจิตวิทยา “สมรรถนะด้านทักษะ” มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลองโปรแกรม
ดังกล่าว (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และ 3.46 ตามล าดับ)  
 โดยสรุป ผลของโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือสร้างสมรรถนะนักการตลาดในศตวรรษ ที่ 21 
ตามแนวพุทธจิตวิทยา ซึ่งเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) รวมถึงการสัมภาษณ์นักการ
ตลาดต้นแบบ การท าแบบสอบถามนักการตลาดปัจจุบัน จ านวน 357 คน ไปจนถึงการทดลอง
ฝึกอบรมนักการตลาด 15 คน ด้วยโปรแกรมฯ นี้ มีประสิทธิภาพเป็นที่น่าพอใจ และมีความ
เหมาะสมที่จะน าไปพัฒนานักการตลาดเพ่ือให้มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ (วิชาการ)  ทั้งการปรับ
น าไปใช้กับงานการตลาด (วิชาชีพ) และทั้งจิตส านึกที่มีต่อสังคม (วิชาชีวิต) และเหมาะสมที่จะปรับ
ใช้ในศตวรรษที่ 21 นี้เพราะมีการแข่งขันสูงในระดับสังคมโลกในขณะที่มีการมุ่งผลทั้งด้านธุรกิจและ
การมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมในปัจจุบัน โปรแกรมนี้ถือเป็นการบูรณาการของโลกตะวันตก 
(หลักการตลาด) เข้าดับโลกตะวันออก (หลักพุทธศาสนา) อย่างกลมกลืนและเป็นคร้ังแรกในงาน
การตลาดซึ่งริเริ่มมาจากโลกตะวันตกทั้งสิ้นมากว่า 70 ปี โดยมีผลการฝึกอบรมโปรแกรมฯ 
เปรียบเทียบก่อนและหลังการฝึกอบรม โดยใช้ค่าสถิติ Paired sample t test สรุปได้ดังนี้ 

1) ผลการเปรียบเทียบโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือสร้างสมรรถนะนักการตลาดในศตวรรษ ที่ 
21 ตามแนวพุทธจิตวิทยาก่อนและหลังการฝึกอบรม “สมรรถนะด้านความรู้” พบว่ามีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นหมายความว่า หลังการทดลองโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือ
สร้างสมรรถนะนักการตลาดในศตวรรษ ที่ 21 ตามแนวพุทธจิตวิทยา “สมรรถนะด้านความรู้” มี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลองโปรแกรมดังกล่าว (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และ 2.99 
ตามล าดับ) 

2) ผลการเปรียบเทียบโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือสร้างสมรรถนะนักการตลาดในศตวรรษ ที่ 21 
ตามแนวพุทธจิตวิทยาก่อนและหลังการฝึกอบรม “สมรรถนะด้านเจตคติ” พบว่ามีคะแนนสูงขึ้น แบบ
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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3) ผลการเปรียบเทียบโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือสร้างสมรรถนะนักการตลาดในศตวรรษ ที่ 21 
ตามแนวพุทธจิตวิทยาก่อนและหลังการฝึกอบรม “สมรรถนะด้านทักษะ” พบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นหมายความว่า หลังการทดลองโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือสร้าง
สมรรถนะนักการตลาดในศตวรรษ ที่ 21 ตามแนวพุทธจิตวิทยา “สมรรถนะด้านทักษะ” มีคะแนน
เฉลี่ยสูง 
 
5. การอภิปรายผลการวิจัย 

การอภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจัย มีดังนี้  
อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ที่ 1 พบว่า ประเด็นสภาพปัญหาและสมรรถนะในการ

ท างานการตลาดของนักการตลาดตามแนวพุทธจิตวิทยา พบว่านักการตลาดในปัจจุบันมีปัญหา
อุปสรรคในการท างานหลายด้าน เช่น ขาดความคิดสร้างสรรค์ ขาดความเชื่อมั่น ขาดความคิดนอก
กรอบ ขาดความมุ่งมั่นในการท างาน ขาดความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ (ผู้บริโภค) ในเชิงลึกจึงไม่
สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ตรงความต้องการ ความรู้ด้านการตลาดเชิงทฤษฎียังไม่เพียงพอที่จะ
ประยุกต์มาใช้กับงานการตลาด สอดคล้องกับเรวัติ (Rewat Tantayanont, 2559) ที่ได้สรุปปัญหา
ด้านการตลาดของเอสเอ็มอีไทยไว้อย่างน่าสนใจว่า 1) ไม่สามารถเข้าใจผู้บริโภคได้อย่างลึกซึ้ง 2) ไม่
สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ อุปสรรคของการที่บัณฑิตสาขาการตลาดเร่ิมเข้าไป
ท างานในต าแหน่งนักการตลาดคือความเหมาะสมของต าแหน่งงานกับตัวบุคคล และอุปสรรคส าคัญ
ประการที่สองคือการที่นักการตลาดเหมาะสมกับต าแหน่งหรือไม่ 

การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 นี้ อีกทั้ง เอียน (Walker, Ian, 
2009) เชื่อว่ามี 8 สมรรถนะส าคัญที่ต้องการพัฒนาเพ่ือก้าวสู่สมรรถนะที่ 21 อย่างมั่นใจ นั้นรวมถึง 
สมรรถนะด้านความรู้ (เช่น การเขียนแผนการตลาด เป็นต้น) สมรรถนะด้านสังคม (การเข้าใจ
จริยธรรมการตลาด การท ากิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เป็นต้น) สมรรถนะทางกาย (ภาษาอังกฤษและ
สื่อทางดิจิทัล) และ สมรรถนะทางจิต (การบริหารความเครียด) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของศตวรรษที่ 21 ที่ท าให้นักการตลาดต้องแข่งขันสูง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของรัฐ
พลและเยาวภา (Rattapol Sanson and Yaowapa Patomsirikul, 2556) ว่ากลยุทธ์การตลาด
ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การผสมผสาน ทั้งการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารและกลยุทธ์
ด้านผลิตภัณฑ์มีความจ าเป็นอย่างมากส าหรับนักการตลาดในการอยู่รอดของผลิตภัณฑ์นั้นๆ 
นอกจากนั้น ริชาร์ด อี. บอยาทซิส (Richard E. Boyatzis, 2008) กล่าวว่าสมรรถนะเกี่ยวกับ
อารมณ์ (Emotional Competencies)  สังคม (Social intelligence Competencies) และ
ปัญญา (Cognitive Competencies) เป็นสิ่งที่ก าหนดความสามารถของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 
และได้ยืนยันว่าสมรรถนะส าคัญเหล่านี้สามารถพัฒนาให้เกิดในผู้ใหญ่ได้ ซึ่งยังสอดคล้องกับแนวคิด
ของท่านพระพรหมคุณาภรณ์ (Payutto, P.A, 2551) ว่าพุทธวิธีในการแก้ปัญหาในศตวรรษที่ 21 
ว่าเป็นเพราะสภาพการพัฒนาของโลกในยุคก่อน (ศตวรรษท่ี 20) เกิดจากการมุ่งหวังที่จะให้มนุษย์
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ส่วนน้อยมีความสุขก็ต้องให้ธรรมชาติและมนุษย์อ่ืนส่วนใหญ่ต้องยอมรับความทุกข์เป็นความสุขจาก
การก่อทุกข์แก่ธรรมชาติและมนุษย์เหล่าอื่นธรรมชาติก็แย่ สังคมก็ยับเยิน ดังนั้นหากนักการตลาดใน
ศตวรรษที่ 21 ไม่เข้าใจปัจจัยทางสังคมโดยไม่สามารถวางแผนแบบสมดุลระหว่างประโยชน์ภายใน
และประโยชน์โดยรวมของสังคม ก็จะไม่สามารถสร้างผลส าเร็จได้โดยง่าย ทั้งนี้ผลวิจัยสมรรถนะที่
นักการตลาดต้องการจากแผนภูมิที่ 1,2,3 และ 4  
สมรรถนะส าคัญที่นักการตลาดต้องการในศตวรรษที่ 21 

การอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ที่ 2 พบว่า การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือสร้าง
สมรรถนะนักการตลาดในศตวรรษที่ 21 ตามแนวพุทธจิตวิทยา พบว่ามีความเหมาะสมในเรื่องของ
เน้ือหา การบูรณาการ การผสมผสานกิจกรรม การล าดับกิจกรรมและการมีการปฏิบัติจริงในงาน
ของผู้เข้าอบรมแต่ละหัวข้อ การให้ผู้เข้าอบรมได้ซักถามวิทยากรได้ขณะฝึกปฏิบัติ นักการศึกษาและ
นักวิชาการให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะแบบองค์รวมด้วยการบูรณาการ โดยไม่แยกการ
พัฒนาออกเป็นส่วนๆ (เบญญาภา คงมาลัย,2556)  สรุปได้ว่าการสร้างโปรแกรมเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะนักการตลาดจ าเป็นต้องมองให้ครบทุกด้าน (Kambi, Shampy, 2015) ทั้งปัจจัยด้าน
ความรู้ด้านกลยุทธ์ต่างๆ  ด้านจิตใจ และด้านอ่ืนๆ ที่พบว่าเป็นความต้องการของนักการตลาดเพ่ือ
จะเพ่ิมประสิทธิภาพทั้งร่างกายและจิตใจอีกด้วย (Saleh, Alharbi Adel, 2015) เกิดแนวทางการ
เรียนรู้ และอาจเป็นเพราะโปรแกรมฯ นี้ได้พัฒนามาจากผลวิจัยปัญหาและสมรรถนะที่นักการตลาด
ต้องการจริง ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของโรเซฟสกี และออฟเฟอร์ (Anne Rosefsky Saavedra, V. 
Darleen Opfer, 2017,p 8-10) ที่ได้สรุปทักษะในการอยู่รอด (Survival Skills) ในศตวรรษที่ 21 
ที่จ าเป็นคือการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) และการคิดเชิงแก้ปัญหา (Problem Solving) 
ด้วยโปรแกรมท่ีมีการฝึกฝนจริงขณะเรียนรู้  

โปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือสร้างสมรรถนะนักการตลาดในศตวรรษท่ี 21 ตามแนวพุทธ
จิตวิทยา เป็น “นวัตกรรมทางพุทธศาสนา” เพราะเป็นโปรแกรมใหม่ที่เกิดจากการบูรณาการทั้ง 3 
หลักส าคัญ คือ หลักพุทธศาสนา หลักการตลาด และหลักจิตวิทยา เป็นการด าเนินรอยตามพระราช
ปณิธานและปรัชญาของมหาวิทยาลัยดังที่พระพรหมบัณฑิต (Dhammajitto, P, 2560) ได้กล่าวไว้
ว่า การบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ให้เข้าใจง่ายถือเป็นเรื่องส าคัญยิ่งเพ่ือคน
ทั้งหลายจะได้น าเอาไปขบคิด น าไปท าต่อ สานต่อ ท าวิจัยต่อ เกิดเป็นแรงบันดาลให้เกิดงานวิจัย
ด้านบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ เรียกกันว่า “นวัตกรรมทางพระพุทธศาสนา”
ขึ้นมา ดังนั้นจึงถือว่างานวิจัยชิ้นนี้ได้สร้างขึ้นมา สมดังปณิธาณข้อนี้ สอดคล้องกับผลวิจัยของของ
ชิณญ์ (Shin Songamornsiri, 2554) ที่สรุปไว้ว่า การตลาดอยู่ในฐานะเป็น "เครื่องมือของศาสนา" 
มากกว่า "ศาสนาจะเป็นเครื่องมือของการตลาด" เพราะการตลาดจะเข้ามาท าหน้าที่ในการพัฒนา
ช่องทางให้ศาสนา ในฐานะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในรูปแบบการใช้สติปัญญาในการพิจารณา เพ่ือจะน าพา
ให้มนุษย์หลุดรอดออกจากความกลัว ความสิ้นหวัง และไร้แรงบันดาลใจ และช่วยใช้หลักการศาสนา
เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะน าไปสู่การค้นพบตัวเอง และเขาถึงความจริงสูงสุดในทางศาสนา หากจะ
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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มองในมิตินี้ว่า ธรรมะเป็นประดุจแพข้ามฝาก การตลาดก็อาจจะเป็นใบพายเพ่ือที่จะค้ ายัน และพาย
เพ่ือช่วยให้แพไปถึงฝั่งโดยเร็ววันและบรรลุวัตถุประสงค์ได้ส าเร็จเป็นต้น 

นอกจากนี้โปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือสร้างสมรรถนะนักการตลาดในศตวรรษที่ 21 ตาม
แนวพุทธจิตวิทยา นี้ยังถือเป็น “นวัตกรรมทางการตลาด” เนื่องด้วยเป็นครั้งแรกที่น าพุทธศาสนา
และจิตวิทยามาช่วยสร้างสมรรถนะนักการตลาดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน  และอาจเป็นแนวทาง
สู่นวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่า “การตลาด 5.0” เนื่องด้วยเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นถัดจากการตลาด 4.0 
ที่ก าลังเป็นนวัตกรรมการตลาดที่เป็นที่สนใจของนักการตลาดทั่วโลก โดยปรมาจารย์การตลาดคอต
เลอร์และคาร์ธาเจย์ (Kotler,  Kartajay, 2017) ที่สรุปไว้ในงานการตลาด 4.0 ว่าในโลกที่เทคโนโลยี
สูงเท่าไหร่ คนยิ่งต้องการความใกล้ชิดเท่านั้น (In a high-tech world, people long for high 
touch) ยิ่งความก้าวหน้ามาเท่าไหร่ คนยิ่งต้องการของพ้ืนๆ มากเท่านั้น การตลาด 4.0 มาแทนที่
การตลาด 3.0 ที่เน้นเรื่องสื่อดิจิทัล มาเป็นการให้ความสนใจความคิดและสิ่งที่ลูกค้าต้องเผชิญ 
(Customer Journey) ในแต่ละวัน แต่เน้นว่าบทบาทของนักการตลาดต้องเปลี่ยนเป็นการน าทางให้
ลูกค้ารู้จักสินค้าไปจนถึงการท าให้เขารักและพูดถึงในแง่ดีมากขึ้น ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าคุณค่าของ
งานวิจัยฉบับนี้ สามารถน าเผยแผ่สู่วงการการตลาดทั้งในระดับประเทศและระดับโลก เพ่ือสร้าง
นักการตลาดรุ่นใหม่ (นักการตลาด 5.0) ที่พร้อมทั้งวิชาความรู้ วิชาชีพ และวิชาชีวิต  
 การอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ที่ 3 พบว่าประเด็นเกี่ยวกับผลของการใช้โปรแกรม
ฝึกอบรมเพ่ือสร้างสมรรถนะนักการตลาดในศตวรรษที่ 21 ตามแนวพุทธจิตวิทยา มี ผลการ
เปรียบเทียบโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือสร้างสมรรถนะนักการตลาดในศตวรรษ ที่ 21 ตามแนวพุทธ
จิตวิทยาก่อนและหลังการฝึกอบรม “สมรรถนะด้านความรู้”และ “สมรรถนะด้านทักษะ” มีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลองโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐาน อย่างไรก็ตาม“สมรรถนะด้านเจตคติ” พบว่ามีคะแนนสูงขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักการ
ตลาดกลุ่มทดลองมีสมรรถนะในด้านเจตคติในระดับสูงก่อนอบรม ซึ่งรวมถึง การพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง  ยึดมั่นในจรรยาบรรณ และมีคุณธรรมในการบริหารแล้วในปัจจุบัน ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจาก
การนักการตลาดสนใจหลักธรรมพระพุทธศาสนาเป็นทุนเดิมจึงสมัครมาเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมฯ
ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นได้ว่า นักการตลาดเห็นความส าคัญและยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมใน
การพัฒนาสมรรถนะของตนเอง สอดคล้องกับผลการวิจัยของชิณญ์  ทรงอมรสิริ (2554) กล่าวว่า 
การตลาดที่เน้นแต่, "อารมณ์" เพ่ือกระตุ้นให้เกิดตัณหา หรือความรู้จักอยากทางผัสสะต่างๆ เช่น 
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนั้น อาจจะท าให้มนุษย์เผชิญหน้ากับการแสวงหา
สิ่งเสพ เพ่ือตอบสนองความอยากอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด แต่การที่มนุษย์มีปัญญารู้เท่าทันความ
อยาก และเสพอย่างมีสติ โดยตระหนักรู้ถึงคุณค่าอันแท้จริง ยอมท าให้มีท่าทีต่อการบริโภคสินค้า
และการบริการ ในฐานะเป็น "สิ่งจ าเป็น"มากกว่า "จ ายอม" และสนองตอบในฐานะเป็นทาสของการ
บริโภคเพ่ือสนองตอบต่อความต้องการและกระแสสังคม หรือค่านิยมแบบผิดๆ อย่างไรก็ดีหากมีการ
ขยายผลออกไปในวงกว้างสู่นักการตลาดที่ไม่เข้าใจหลักพุทธศาสนามาก่อน อาจสามารถเห็นผล
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ความแตกต่างของสมรรถนะข้อเจตคตินี้ระหว่างก่อนและหลังการทดลองได้ชัดเจนขึ้น ดังเช่น ข้อ
ค้นพบจากวิจัยของกมลาศ ภูวชนาธิพงศ์ และ พุทธชาติ แผนสมบุญ (2016)  ที่พบว่า การฝึกอบรม
ที่ใช้กระบวนการไตรสิกขา มุ่งพัฒนาความคิดอย่างแยบคาย โดยเฉพาะรู้จักวิธีคิดแบบคุณค่าแท้ 
คุณค่าเทียม คุณโทษประโยชน์และทางออก การจะพัฒนาความคิดนี้ได้ก็ต้องมีกัลยาณมิตรที่
ช่วยเหลือ หรือสร้างกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาเป็นความเข้าใจ เปลี่ยนฐานคิดเข้าใจต่อ
สิ่งที่เกิดขึ้น วิเคราะห์ แยกแยะสิ่งดีไม่ดีได้ ผ่านกระบวนการฝึกอบรมแบบองค์รวมคือ ศีล สมาธิ 
และปัญญาจนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทิศทางที่ดีขึ้น  

การอภิปรายผลต่องานด้านพุทธจิตวิทยานั้น สรุปได้ว่านับได้ว่าโปรแกรมสร้างสมรรถนะ
นักการตลาดในศตวรรษท่ี 21 ตามแนวพุทธจิตวิทยา เป็นการสร้างมิติของพุทธจิตวิทยามาสู่ทางงาน
ด้านธุรกิจ นอกเหนือไปจากงานพุทธจิตวิทยาด้านพฤติกรรมมนุษย์อ่ืนๆ เช่น การให้ค าปรึกษา เป็น
ต้น การน าพุทธจิตวิทยาเข้าไปมีบทบาทในงานการตลาดมีประโยชน์ 2 ประเด็นคือ สามารถท าให้
นักการตลาดเข้าถึงพุทธศาสนาในวงการสาขาอาชีพที่แตกต่างเป็นการเพ่ิมโอกาสให้มีความเข้าใจ
แนวคิดและหลักพุทธศาสนา และ  2. พุทธจิตวิทยาน่าจะมีส่วนให้นักการตลาดสร้างสรรค์งานที่มี
คุณค่าทางจิตใจและค านึงถึงสังคม (สีลภาวนา) ด้วยโครงการซีเอสอาร์ เพ่ือสังคม (Corporate 
Social Responsibility-CSR) มากขึ้น  
 
6.ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจัยครั้งนี้พบผลการฝึกอบรมหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม ดังนั้น
งานวิจัยน้ีน่าจะมีการพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพ่ือน าไปปรับใช้ในอนาคตได้ จึงข้อเสนอแนะในเชิง
นโยบาย ในเชิงการปฏิบัติและในการวิจัยในครั้งต่อไปดังนี้ 

 1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1) นักวิชาการและสถาบันที่มีการเรียนการสอนวิชาการตลาดควรศึกษาผลของการ

คัดเลือกสมรรถนะที่ส าคัญตามแนวภาวนา 4 เพ่ือการพัฒนานักการตลาดรุ่นใหม่อย่างแท้จริง  
2) สถาบันที่มีการเรียนการสอนการตลาดควรพิจารณาบรรจุหลักสูตรเพ่ือสร้างนักการ

ตลาดแบบไตรจักขุ รวมถึงการพัฒนาให้เป็นผู้ที่เพียบพร้อมทั้ง 3 ด้าน คือวิชาความรู้ วิชาชีพ และ
วิชาชีวิต เข้าใจการท างานแบบสมดุล 

3) องค์กรธุรกิจทุกองค์กรควรให้ความส าคัญกับการพัฒนานักการตลาด ในทฤษฎีท่ี
ส าคัญต่างๆ ตามผลการวิจัยทั้ง 8 ข้อ เพ่ือการท างานในศตวรรษท่ี 21 ได้ดีขึ้น 

 2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1) ควรเริ่มการพัฒนาสมรรถนะตั้งแต่ระดับนักศึกษาวิชาการตลาด เพ่ือให้มีความเข้าใจ

และสามารถเลือกใช้ได้ผสมผสานกับหลักการตลาดที่ใช้ในปัจจุบัน โดยไม่เกิดความคุ้นชินกับ
การตลาดแนวตะวันตก ซึ่งมีการสอนในสถาบันอุดมศึกษาเพียงอย่างเดียวในปัจจุบัน 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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2) ควรพิจารณาการพัฒนางานการตลาดแบบครบทุกด้าน ให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
สู่กลุ่มผู้บริหารธุรกิจเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ เนื่องจากผู้บริหารเป็นกลุ่มบุคคลที่ก าหนดนโยบาย
ของธุรกิจอันส่งผลให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ของนักการตลาด หากทั้งฝ่ายนโยบายและฝ่ายปฏิบัติมี
เป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน และมีบุคคลหลายฝ่ายมาเป็นแนวร่วมในการประยุกต์ใช้หลักธรรม
ทางพุทธกับการตลาดได้อย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ย่อมส่งผลให้โปรแกรมฯ นี้มีความส าเร็จอย่าง
กว้างขวางขึ้น  

 3 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1) เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการทดลองและพบว่ายังมีการติดตามผลในระยะสั้น

และไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นควรน าโปรแกรมนี้ไปทดลองซ้ าโดยมีการศึกษาและติดตามผลสมรรถนะใน
ระยะยาว เพ่ือเข้าใจการเปล่ียนแปลง อุปสรรค และปัญหาจริงต่อเนื่อง เพ่ือการปรับปรุงโปรแกรม
ฝึกอบรมนักการตลาดในศตวรรษท่ี 21 ตามแนวพุทธจิตวิทยา 

 2) การทดลองเป็นการท าในกลุ่มนักการตลาดที่ท างานมานานเกิน 5 ปีขึ้นไป และคุ้น
กับการใช้ทฤษฎีการตลาดตะวันตก จึงควรทดลองในกลุ่มนักศึกษาสาขาการตลาด เพ่ือให้เกิดการ
เข้าใจและการรับรู้แนวคิดนี้ในระยะแรกของการเริ่มต้นในวิชาชีพนี้ เพ่ือให้เกิดการคุ้นเคยและ
ยอมรับได้มากข้ึนเมื่อเทียบกับการฝึกเม่ือท างานแล้ว 

3) การทดลองในงานวิจัยนี้ ท ากับนักการตลาดอาชีพ เพ่ือเข้าใจถึงความเป็นไปได้ใน
การเผยแผ่งานบูรณาการนี้ ควรท าวิจัยในกลุ่มนักวิชาการและอาจารย์สาขาการตลาด เพ่ือเข้าใจการ
ยอมรับและการปรับน าไปใช้หากมีการรับรู้แนวคิดนี้เพ่ือเป็นการปูรากฐานการบูรณการพุทธศาสนา
ในวิชาชีพนี้ 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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THE QUALITY OF  LIFE WITH ZEN 
 

Phradhepsinghavarajarn (Sophon Yodkumpa )* 
พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ ยอดจ าปา) 

 
ABSTRACT 

This academic article wish to present the way refer to rapid of the world 
change that be from the progress of information technology and the stress causes 
ill health which dropped the quality of life in the present. It is an uncomfortable 
mindset for use the calm between the fast movement in nowadays that believe a 
high stress, constant anxiety over tasks and work and life, social anxiety are all a 
part of the modern way of life. Most people just don’t feel a sense of peace, of 
calm, of serenity, throughout their day. The way some of the time which learned a 
few things that have helped people create a feeling of calmness much more of the 
time than ever before. Our lives are filled with all kinds of noise , visual clutter, 
notifications, social media, news, all the things we need to read. And truthfully, 
none of it is necessary. Reduce all these things and more, and create some space, 
some quiet, in human life. Thus Zen meditation practice reminds the person to stay 
focused. The society is filled with constant distractions and often willfully give in to 
them. Zen drive the person to focus on the moment and be absorbed by the task 
at hand and do it well. The person characteristic will become to be habits that are 
not a one-time change in surroundings or work pattern. The Changing in 
environment is great, but can’t control the things that happen to them much of 
the time, and the person certainly can’t control how other people act. The only 
thing the person can control is their response and this response matters which can 
respond to the same event with anxiety or anger, or the person can respond with 
peace and calmness. 

                                                           
* Abbot of Wat Phrasing Woravihar , Chiangmai Province , Thailand. 

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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 
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1.INTRODUCTION 

The Japanese way of pronouncing "chan" is zen, which is the Chinese way of 
pronouncing the Indian Sanskrit "dhyana" or "sunya", meaning emptiness or void. It 
was strongly influenced by Taoism, and developed as a distinguished Chinese style 
of Buddhism come from China, Chán spread south to Vietnam, northeast to Korea 
and east to Japan, where it became known as Japanese Zen.( Aitken, Robert ,1994). 
This is the basis of zen itself that all life and existence is based on a kind of 
dynamic emptiness as a view now supported by modern science which sees 
phenomena at a sub-atomic level popping in and out of existence in a quantum 
froth.  

Zen Buddhism is a branch of Mahayana Buddhism. The Mahayana sutras 
that were written in India and China form the basis of Zen Buddhism. Of these, the 
most prominent ones are the Lankavatara Sutra, the Diamond Sutra, the 
Samantamukha Parivarta, the Heart Sutra, a chapter of the Lotus Sutra and the 
Platform Sutra of Huineng. The fundamental elements of Buddhist philosophy 
consist of the basics of Zen Buddhism also. These include the Eightfold Path, the 
five precepts, the Four Noble Truths, the five skandhas, three dharma seals, etc. 
The teachings of Zen include various sources of Mahāyāna thought, especially 
Yogācāra, the Tathāgatagarbha Sutras and Huayan, with their emphasis on Buddha-
nature, totality, and the Bodhisattva-ideal. ( Suzuki, Shunryu ,1997) The 
Prajñāpāramitā literature and, to a lesser extent, Madhyamaka have also been 
influential in the shaping of the "paradoxical language" of the Zen-tradition. Zen 
philosophy are restricted to the Mahayana Buddhism. The major religious figures in 
Zen include Samantabhadra Bodhisattva, Mañjusri Bodhisattva, Kuan Yin 
Bodhisattva, Sakyamuni Buddha and Amitabha Buddha. Zen Buddhism has been 
influenced by Chinese philosophy to a great extent, especially Taoism. This is 
because of the fact that Zen emerged as a distinct school in medieval China. 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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However, the degree of influence of Taoism on Zen Buddhism is still open to 
debate. 

The early Buddhist schools in China were each based on a specific sutra. At 
the beginning of the Tang Dynasty, by the time of the Fifth Patriarch Hongren, the 
Zen school became established as a separate school of Buddhism. (Ferguson, Andy 
, 2000). It had to develop a doctrinal tradition of its own to ascertain its position 
and to ground its teachings in a specific sutra. Various sutra's were used for this, 
even before the time of Hongren: the Śrīmālādevī Sūtra or Huike, Awakening of 
Faith or Daoxin, the Lankavatara Sutra that were East Mountain School, the 
Diamond Sutra or Shenhui ( Harvey, Peter ,1995) the Platform Sutra. Subsequently, 
the Zen tradition produced a rich corpus of written literature which has become a 
part of its practice and teaching. Other influential sutras are the Vimalakirti Sutra, 
Avatamsaka Sutra, the Shurangama Sutra, and the Mahaparinirvana Sutra ( Sharf, 
Robert H. ,1995). 

The growing Chán tradition also faced the challenge to put its teachings into 
words, to bolster its identity and to applicate it in formal teaching settings, without 
losing the central insight into the "suchness" of reality. ( Yoshizawa, Katsuhiro 
,2009),One solution to this was the shift of emphasis from the recorded sayings of 
the historical Buddha, to the sayings of living Buddhas, namely the Chán masters. In 
the time, these so-called "encounter-dialogues" between masters and students, but 
also from sermons, became codified and formed the basis of typical Zen-genres, 
namely the "yü-lü" as record and the classic koan-collections. These too became 
formalised, and as such became a subject of disputes on the right way to teach 
Zen and the avoidance of dependence on words.  

In its beginnings in China, Zen primarily referred to the Mahāyāna sūtras 
and especially to the Laṅkāvatāra Sūtra. As a result, early masters of the Zen 
tradition were referred to as "Laṅkāvatāra masters". As the Laṅkāvatāra Sūtra 
teaches the doctrine of the "One Vehicle" or in Sansakrit called Ekayāna, the early 
Zen school was sometimes referred to as the "One Vehicle School".( Welter, Albert 
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sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 
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,2000),  In other early texts, the school that would later become known as Zen is 
sometimes even referred to as simply the "Laṅkāvatāra school". Accounts 
recording the history of this early period are to be found in Records of the 
Laṅkāvatāra Masters. During the Tang Dynasty, the Zen school's central text 
shifted to the Diamond Sūtra or Vajracchedikā Prajñāpāramitā Sūtra. Thereafter, 
the essential texts of the Zen school were often considered to be the Laṅkāvatāra 
Sūtra and the Diamond Sūtra.  The school did not call itself Chan as meditation , a 
rather colorless name. It was in fact still looking for a name, and the custom then 
was to tie a new teaching to a sutra. Huike used the Srimala sutra, but Daoxin later 
drew inspiration from the Awakening of Faith. Members of the East Mountain 
Teaching, realizing that the Awakening of Faith was a sastra, came up with the next 
best; they conjured up a lineage of Lankavatara sutra masters, this being the sutra 
that informed the Awakening of Faith. Shenhui then perpetuated the myth that 
Huineng favored the Diamond Sutra. Actually, none of these labels really identifies 
the school’s ideological affiliation, because this tradition apparently never used one 
sutra to legitimize itself.( Hori, Victor Sogen ,2000). 

The sutra is grounded on the prajnaparamita-teachings on emptiness. This is 
the central theme in "the dialogue between the bodhisattvas and Vimalakirti on the 
subject of nonduality".(Snelling, John ,1987) While discussing this subject, the 
bodhisattvas give a variety of answers. Manjusri is the last bodhisattva to answer, 
who says that "by giving an explanation they have already fallen into dualism". 
Vimalakirti, in his turn, answers with silence.  

As per a number of modern scholars, the influence was quite shallow, while 
others contend a deep influence of Taoism on Zen philosophy. It is a mistake to 
understand Zen as an intellectual philosophy or a solitary pursuit. Rather, it is more 
of a practice or a way of life. The temples dedicated to zed lay emphasis on a 
thorough practice of meditation on daily basis. They also advise practicing along 
with other people, as it helps in preventing the traps of ego. The students of Zen 
Buddhism are required to perform some of the tedious tasks that one performs at 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
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home. 
            The description that were refered in above showed  Zen Buddhists believe 
that a person should acquire knowledge from all the aspects of life. This 
knowledge will help person in the process of enlightenment. The textual 
hermeneutics have been severely condemned in Zen teachings. The pursuit of 
worldly treasures is looked down upon. They advise people to focus on 
meditation, which will ultimately lead person to unmediated consciousness of the 
processes of both the world as well as their own mind. Then Zen emphasizes 
rigorous meditation-practice, insight into Buddha-nature, and the personal 
expression of this insight in daily life, especially for the benefit of others. While a lot 
of people consider Buddhism to be a religion, most practitioners will tell you it is 
more ‘a way of life’ or a life philosophy. Buddha has always said was not a god but 
just a human like all other people. Everybody can learn what person learned and 
to help them with that laid down the basics of them discoveries in the Four Noble 
Truths and the Eightfold path. It will not bring person enlightenment the first time 
who touch it. 
 
2. WHAT IS THE ZEN SCHOLAR TOUGHT. 

The essential of Zen teachings is almost impossible that given the variety of 
schools as the extended history of 1500 years and the emphasis on suchness as 
reality just as it is, which has be expressed in daily life. The common to most 
schools and teachings is this emphasis on suchness and Buddha-nature or the 
Bodhisattva ideal and the priority of zen. Zen teachings can be likened to the finger 
pointing at the moon. (Dumoulin, Heinrich,2005.) Zen teachings point to the moon, 
awakening, "a realization of the unimpeded interpenetration of the dharmadhatu". 
But the Zen tradition also warns against taking its teachings, the pointing finger, to 
be this insight itself.  The Zen narrative states that it is a special transmission 
outside scriptures which did not stand upon words. Zen does have a rich doctrinal 
background which is firmly grounded in the Buddhist tradition. It was thoroughly 
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influenced by the Chinese understanding of Yogacara and the Buddha-nature 
doctrine. (Kasulis, Thomas P. ,2003)  Zen integrates both Yogacara and 
Madhyamaka, and the influence of Madhyamaka can be discerned in the stress on 
non-conceptual insight and the paradoxical language of the koans. Most essential 
are "the most fundamental teaching that we are already originally enlightened, and 
the Bodhisattva ideal, which supplements insight with Karuṇā, compassion with all 
sentient beings. The various traditions lay various emphases in their teachings and 
practices: There are two different ways of understanding and actually practicing 
Zen. These two different ways are termed in Chinese pen chueh and shih-chueh 
respectively. The term pen chueh refers to the belief that one’s mind is from the 
beginning of time fully enlightened, while shih-chueh refers to the belief that at 
some point in time we pass from imprisonment in ignorance and delusion to a true 
vision of Zen realization. Our enlightenment is timeless , yet our realization of it 
occurs in time. According to this belief experiencing a moment of awakening in this 
life is of central importance. (Sekida, Katuski ,1996) 

Contrary to the popular image, literature does play a role in the Zen-
training. Zen is deeply rooted in the teachings and doctrines of Mahāyāna 
Buddhism. Unsui, Zen-monks are expected to become familiar with the classics of 
the Zen canon. A review of the early historical documents and literature of early 
Zen masters clearly reveals that they were well versed in numerous Mahāyāna 
Buddhist sūtras, including Madhyamaka. Nevertheless, Zen is often pictured as anti-
intellectual. (Ferguson, Andy 2000)  This picture of Zen emerged during the Song 
Dynasty when Chán became the dominant form of Buddhism in China, and gained 
great popularity among the educated and literary classes of Chinese society. The 
use of koans, which are highly stylized literary texts, reflects this popularity among 
the higher classes. The famous saying "do not establish words and letters", 
attributed in this period to Bodhidharma, was taken not as a denial of the recorded 
words of the Buddha or the doctrinal elaborations by learned monks, but as a 
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รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
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เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
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warning to those who had become confused about the relationship between 
Buddhist teaching as a guide to the truth and mistook it for the truth itself.  

Zen tradition emphasizes is that the enlightenment of the Buddha came not 
through conceptualization, but rather through direct insight. (Chappell, David W. 
,1993) But direct insight has to be supported by study and understanding of the 
Buddhist teachings and texts. Intellectual understanding without practice is called 
yako-zen, "wild fox Zen", but "one who has only experience without intellectual 
understanding is a zen temma or Zen devil. 

The Zen tradition developed a rich textual tradition, based on the 
interpretation of the Buddhist teachings and the recorded sayings of Zen-masters. 
Important texts are the Platform Sutra that attributed to Huineng ; the Chán 
transmission records, teng-lu, such as The Records of the Transmission of the Lamp 
that Ching-te ch'uan-teng lu , compiled by Tao-yün and published in 1004; the "yü-
lü" genre consisting of the recorded sayings of the masters, and the encounter 
dialogues; the koan-collections, such as the "Gateless Gate" and the "Blue Cliff 
Record and Dogen's Shobogenzo. 

Religion is not only an individual matter, but "also a collective endeavour". 
Though individual experience and the iconoclastic picture of Zen are emphasised in 
the Western world, the Zen-tradition is maintained and transferred by a high degree 
of institutionalisation and hierarchy. In Japan, modernity has led to criticism of the 
formal system and the commencement of lay-oriented Zen-schools such as the 
Sanbo Kyodan and the Ningen Zen Kyodan. How to organize the continuity of the 
Zen-tradition in the West, constraining charismatic authority and the derailment it 
may bring on the one hand, and maintaining the legitimacy and authority by 
limiting the number of authorized teachers on the other hand, is a challenge for 
the developing Zen-communities in the West. 

The Chán of the Tang Dynasty, especially that of Mazu and Linji with its 
emphasis on "shock techniques", in retrospect was seen as a golden age of Chán. 
(Kasulis, Thomas P. , 2003)This picture has gained great popularity in the West in 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 
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the 20th century, especially due to the influence of D.T. Suzuki,( Welter, Albert 
,2000) and further popularized by Hakuun Yasutani and the Sanbo Kyodan. This 
picture has been challenged, and complemented, since the 1970s by modern 
scientific research on Zen. Modern scientific research on the history of Zen discerns 
three main narratives concerning Zen, its history and its teachings: Traditional Zen 
Narrative (TZN), Buddhist Modernism (BM), Historical and Cultural Criticism (HCC). An 
external narrative is Nondualism, which claims Zen to be a token of a universal 
nondualist essence of religions.      There have been several popular books about 
Zen Buddhism and martial arts, including Eugen Herrigel's classic Zen and the Art of 
Archery (1948) and Joe Hyams's Zen in the Martial Arts (1979). And there have been 
no end of films featuring Shaolin "kung fu" Buddhist monks, although not everyone 
may recognize the Zen-Shaolin connection. What is the connection between Zen 
Buddhism and the martial arts that is not an easy question to answer. It cannot be 
denied there is some connection, particularly in regard to Zen's origins in China. 
Zen emerged as a distinctive school in the 6th century, and its birthplace was the 
Shaolin Monastery, located in China's Henan Province. And there's no question the 
Chan that Chinese for "Zen", monks of Shaolin practiced martial arts.They still do, in 
fact, although some complain that the Shaolin monastery is now more of a tourist 
attraction than a monastery, and the monks are more entertainers than monks. 

In Shaolin legend, kung fu was taught by Zen's founder, Bodhidharma, and 
Shaolin is the birthplace of all martial arts. This is probably hooey. It's likely the 
origins of kung fu are older than Zen, and there's no reason to think Bodhidharma 
knew a horse stance from a horse. Even so, the historical connection between 
Shaolin and martial arts is deep, and cannot be denied. In 618 Shaolin monks 
helped defend the Tang Dynasty in battle, for example. In the 16th century the 
monks fought bandit armies and defended the coasts of Japan from Japanese 
armies.  

Although Shaolin monks didn't invent kung fu, they are rightfully known for 
a particular style of kung fu.  In spite of the tradition of kung fu at Shaolin, as Chan 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
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spread through China it didn't necessarily take kung fu with it. The records of many 
monasteries show little or no trace of martial arts practice, although it does turn up 
here and there. 

Zen can be a philosophy, a spiritual tradition, or simply a “way.” Here are 
ten diverse thoughts (from teachers, writers and Zen masters) on what it means to 
walk the Zen path. 1. Zen is not about eliminating thoughts but illuminating them. 
(Gerald May)2. Zen is not some kind of excitement but concentration on our usual 
everyday routine. (Shunryu Suzuki)3. The ultimate standpoint of Zen is that… the 
peace we are seeking so eagerly has been there all the time. (D.T. Suzuki)4. The 
beauty of Zen is found in simplicity and tranquility, in a sense of the all-embracing 
harmony of things. (Thich Thien-An)5. The whole point of Zen is to suspend the 
rules we have superimposed on things and to see the world as it is. (Alan Watts)6. 
Before enlightenment, I chopped wood and carried water. After enlightenment, I 
chopped wood and carried water. (Zen Buddhism)7. Zen: If you try to aim for it, 
you are turning away from it. (Anonymous)8. Zen is not thinking about God while 
peeling potatoes. Zen is just about peeling the potatoes. (Modern Saying)9. The 
only Zen you can find on the tops of mountains is the Zen you bring up there. 
(Robert M. Pirsig)10. There is no need to have a deep understanding of Zen. 
(Shunryu Suzuki) Overall, Zen means creating a sense of awareness and intention in 
everything you do. To do this, you do not have to live on a mountaintop or temple 
– simply breathe and go slowly in order to find your unique path in everyday 
surroundings.  
 
3. THE ART OF LIVING WITH ZEN AT WORK. 

The inherent contradiction in mindfulness or says on one hand that don’t 
need to do anything, achieve anything or change anything about yourself, in order 
to be happy. In the words of Thich Nhat Hanh, happiness is now or never and yet 
there are all these teachings and practices that suggest there is something to be 
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and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 
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attained, that a happier version of ourselves is available if we could only learn how 
to access it. 

The fact is a paradox. It is possible who can even say necessary, to be both 
content in the here and now and yet and yet continue taking steps towards 
improving your happiness – which suggests you’re not completely satisfied. This 
paradox can be understood by separating the mind into different departments, a 
bit like in a government. They’ve all got the same ultimate goal of helping the 
country or self  but they also have their own agendas, which are sometimes in 
conflict. 

The seeking department is always looking for something more that might be 
seeking a pay increase, a holiday, a rest, to be more productive, to be fitter, to be 
noticed, a spouse, truth, love, understanding, wisdom, likes on Facebook, to know 
what’s happening in the news, to eat something sweet, to be respected and so on. 
This is a restless and future-focused state of mind because whenever it finds 
something it’s seeking then it either wants more or wants something else. 

It’s a very important state of mind because it drives person to learn, to 
improve at person job (Sompran Promtha,1982) to find a lover, to develop person 
relationships, to develop themselves, to explore the world, and so on. But to be 
seeking all the time is inherently dissatisfying and exhausting. A lot of people are in 
the seeking mind about 90% of the time. This is partly because Western culture is 
constantly appealing to and therefore strengthening the seeker in us. The 
advertising and the media are constantly trying to persuade person that happiness 
is to be found in having the ‘perfect’ body, buying this season’s clothes, having 
more money or status. Example , the organization as Coca-cola is brazenly 
proclaiming on its current advertisement that was  “Open a Coke, open a 
happiness.” It would be a strange world in which happiness required a sugar over-
dose which someone should point out to person that they’re confusing pleasure 
with long-term contentment and wellbeing, which drinking coke is probably not the 
key to escape the suffer and made more happy in their life. Anyway there is 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
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นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
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another department of person minds, which is always available, although in many 
people rarely accessed, which is not seeking anything. The non-seeking mind is 
perfectly content right, here, right now. Accessing it doesn’t require hours of 
meditation, going through therapy or making a fortune. It’s already there, waiting to 
be called on. The paradox is that in order to find happiness, you need to stop 
seeking it. . For many people though, this is challenging because they have become 
to attached to the ideas they have of what they need before they can be happy, 
that to realize that none of those things are actually necessary to be happy right 
now, can be a bit of a struggle. But although it’s possible to access the non-seeking 
mind just by saying that you are it, it’s not easy to stay in it. It’s a not a quick fix, 
it’s a quick reveal. It reveals to you that on one level, nothing is required in order 
to be completely content right now. 

On another level, all the yoga or meditation or mindfulness or tai chi or 
therapy or dance or art or music or martial arts are useful as modalities for letting 
go of the ideas we have become so attached to of what we need in order to be 
happy. But if you were non-seeking all the time, you’d never do anything. The real 
sweet spot is when you integrate the seeking with the non-seeking mind, so that 
you’re both happy now and looking to develop, learn and grow. A coalition 
government, if you will. Life, as they say, is all about balance. 
For example I remember clearly back in the past , while travelling to my corporate 
job, the moment I decided I had had enough of my life. I was sick of being stressed 
out, tired and miserable. I figured that there must be a better way and I 
became determined to find it. In the years since, I’ve spent hundreds of hours and 
thousands of dollars learning a variety of tools and techniques to shift to a 
healthier state of mind. I’ve met wonderful people and learned some mind-
blowing ideas from advanced teachers that have transformed my life. I’m now 
excited to share what I’ve learned with you, potentially saving you all that time, 
effort and money. Being Zen is a struggle when there is so much to do.  
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That's the advice of cognitive psychologist, who said the way most of us 
spend our workdays amid a barrage of emails, tweets and meetings, while wolfing 
down lunch in front of a screen is leading to an "epidemic of mindlessness" that is 
ruining our ability to think that were slow down and do less for rush around often 
from one mistake to another. Mindfulness is about connecting with one thing at a 
time that rather than doing six things at once to advocates being mindful at work 
which a concept that involves giving your full attention to the task at hand before 
moving on to the next thing. "It's very simple. It's being able to give our full 
attention to what we want to give it to rather than being distracted by our thoughts 
It's being connected with reality," follow are seven tips which if practiced daily, 
should have the person shredding that to do list in all time. (Verati Sre-on, 2004) 

1. Know your limits  
One of the main reasons people can get stressed at work is trying to be all 

things to all people. Instead, a great tip is to put a note on the fridge or somewhere 
prominent you will see each morning reminding yourself of who you are and want 
to be knowing ourselves starts with our knowing what we're not. We're not just our 
miserable thoughts or our problematic body or our identification with our awful or 
wonderful job and what we really are is fully connected to whatever we're doing 
right here and right now. 

2. Treat present day as new  
After you wake up each morning, the optimum state you should try and 

hold on to throughout the day. Every morning when we wake up we all have a 
period of peace that lasts from about two microseconds that too short to notice in 
all day. In this state we are just being that we're not being a particular individual 
identity with a whole lot of ideas about a whole lot of stuff such as what I have to 
do at work today and with whom." A good tip is to try and treat colleagues as if 
you're meeting them for the first time without any preconceived ideas about who is 
difficult to work with or what might cause a problem. That can be a powerful thing 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
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that can get in the way of working with someone. It gives us the opportunity to 
work effectively with people who we think we can't work effectively with. 

3. Think about what you're doing  
In the modern offices can often seem purpose built for maximum 

distraction with constant emails, messages, phone calls and an open-plan layout 
making it difficult to get things done.We mistake busyness for productivity,We think 
if we have all these things happening we'll be more productive but we're actually 
doing less. The multi-tasking that's become fashionable is about doing lots of things 
badly rather than one thing well. 

4. Take your time  
Although it might seem like you're working slower, taking your time to pause 

between activities is the perfect chance to mentally switch gears and make things 
more productive in the long run when people are stressed they tend to have "a 
shallow way of perceiving things", which doesn't help when it comes to tasks that 
require creative thinking or deep thought. The best thing to do is break between 
jobs, whether it's to get a drink, take a walk or a few deep breaths to shake out the 
cobwebs. People do it naturally by having a cup of tea but be more deliberate 
about that is introducing a punctuation mark which makes sense of our day instead 
of just scrambling off. 

5. Do something for someone else  
The service is almost as unfashionable these days as lard, but if we do 

things for others it means that we're expanding our personal lives," Dr McKenzie 
said. Listening to other people's ideas, rather than telling them what they want to 
hear can also be a great way to build better relationships with colleagues who can 
start our working day practising our mindless misery  by resenting everything we do 
and everyone we do it with or we can start our working day practising mindful 
happiness and productivity - by doing things for, rather than to other people. ( 
Dangtruen , 2013 ) 
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6. Question your reasons for doing things  
It's easy to get stuck in person ways about likes and dislikes with stress and 

anxiety making it hard to think in the workplace. However it's a good idea every 
now and then to challenge your own beliefs in order to understand other 
perspectives. Try starting the day practising being reasonable rather than reactive 
and a great way to start this is by really tuning into the people or whomever who 
we start the day with  this will help us realize that life is more reasonable when 
we're mindful enough to realize that people have reasons for what they do. 

7. Have a sense of wonder  
While years working in a corporate environment is enough to kill the sense 

of childlike wonder in most workers who were remembering to smell the roses will 
help improve productivity. Three-year-olds don't miss out on what's happening right 
here and now because they're worried about what the stock market might do 
today. Three-year-olds are naturally mindful because they aren't jaded by life and 
we can all remember and therefore return to this state of full aliveness, simply by 
fully connecting with what is. 
 
4. QUALITY OF LIFE 
          In the UK stress results in 105 million lost work days per year. The good 
news is that increasing numbers of organizations are finding mindfulness to be an 
effective solution: Among employees who attended their Mindfulness course, the 
number of days off for stress, anxiety and depression fell by 71%. The Ten 
Principles for Cultivating Peace of Mind and Body that summarized ten guiding 
principles, largely based on Zen or Buddhist psychology principles, which have 
found universally helpful in developing internal balance then recommend 
practicing contemplating these principles in many different situations as you 
navigate through life's twists and turns. To deepen their understanding of these 
principles. (McMahan, David L , 2008) 
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หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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1. Awareness  Must first choose to notice what is present before they can 
become comfortable with its existence.  Much counterproductive coping 
comes from “checking out” or trying to avoid whatever we are feeling that 
may be uncomfortable.  This first principle is about committing to “checking 
in” and maintaining conscious awareness of your internal experiences. 

2. Present-moment focus The mind can focus in so many directions:  past, 
present, future, abstract notions or analytical problem solving, to name a 
few.  All forms of thought have a useful role.  In this practice, however, we 
prioritize awareness of the present moment.  They are cultivating the ability 
to tune into sights, sounds, physical sensations, thoughts and emotions that 
are occurring in the present moment. 

3. Acceptance  Once we are aware of what we are experiencing, we can learn 
to accept that it is true.  That does not mean that we like it or that there 
isn’t a better way for things to be; it just means that we are acknowledging 
the present reality without fighting it or trying to change it. 

4. Non-judgment  It is a common reaction for the mind to categorize 
experiences as good or bad, right or wrong like it, don’t like it.  However, it 
is also possible to simply observe and describe sensations, thoughts or 
feelings without evaluating them.  The mindset we will cultivate during our 
breathing practice is that of curious interest and attentive observation rather 
than evaluation or judgment. 

5. Validation  Whatever they experience internally is valid that  is there for a 
reason, whether they understand it or not.  It is not always necessary to 
understand the origins of an experience or a reaction in order to come to 
peace with it.  Throughout this practice, as they notice thoughts, emotions, 
or physical sensations, they assume that our reactions are valid based on 
their learning history, our genetic predispositions, or personality, etc.  As 
such, they cultivate an attitude of validation. 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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6. Tolerance  When they choose to tune in, they may find that some internal 
experiences are unpleasant or even painful.  Rather than trying to 
immediately change them or block them out, we allow ourselves to 
experience the sensations, thereby cultivating tolerance for things that are 
uncomfortable.   

7. Compassion  Just as they would have compassion for a friend who is in 
pain, when they notice their own suffering, this creates an opportunity to 
cultivate compassion toward yourself.  This concept is initially quite foreign 
to people who have developed a habit of self-criticism, but it can be 
powerfully healing when one learns to breathe fully into an attitude of self-
compassion. 

8. Invitation  At times they notice that an old habit or reaction is not serving 
their well and could be worth revising.  Perhaps the mind is festering in 
anger or the body is holding on to tension.  Rather than chastising 
theirselves to let go and change, they gently invite openness to new 
possibilities.  Forcefulness creates resistance, invitation engenders 
willingness.    

9. Patience The process of growth and discovery can seem painstakingly slow 
at times.  Therefore, they cultivate an attitude of patience toward our own 
process, because they all know that change is not easy. 

10. Practice Understanding the above concepts can be enlightening and 
inspiring.  However, until these notions are put into practice, it’s merely an 
entertaining intellectual exercise.  Seeds that are not planted do not 
grow.  Therefore, we make a commitment to actively practice exercises to 
reinforce these principles and cultivate our peace of mind and body.  They 
may find other terms and concepts that are relevant to your process of self-
awareness, personal growth, and consciousness.  Feel free to add to this list 
and modify it as it suits your preferences. 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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If you have ever watched Tiger Woods play golf, you know the look. Brim 
pulled down over the eyes, which are locked on some point far down the fairway. 
Despite all the hubbub, he is locked into the moment His opponent stands off to 
one side gnawing his knuckles, knowing another defeat is just a few holes away. 
Credit meditation for Woods’ extraordinary focus. An essential part of Tiger Woods’ 
success is what he calls “staying in the present” and not letting his mind wander 
off to hoisting a trophy or depositing another million-dollar cheque. While other 
golfers may live in the future, at the moment Woods plays his shots, he is 
apparently free of the conscious worry which plagues the weekend duffer. And he 
puts much of this down to meditation and the Eastern philosophy, mostly 
Buddhist, he learned from his Thai mother. 

In addition to his early morning workouts and hours on the driving range, he 
also meditates daily. The value of meditation has long been known to those who 
practise it. David Lynch, the director of Blue Velvet and Wild at Heart, established a 
foundation for “consciousness-based education and world peace” inspired by his 
30 years’ practising transcendental meditation ( Borup, Jørn , 2008). Contrary to 
popular belief, Zen is not a practice of religion or anything of the sort. It is simply a 
mental practice developed centuries ago to help people focus and be happy. It is a 
mindset that turns bad stress into good stress. The most amazing part of Zen is that 
it does not matter who you are, where you are from, or what faith you believe in. It 
is merely a method of awareness that helps people take control and have a 
chance to achieve the best result in anything they do. 
   With the help of Zen, the person won’t be shrouded in negativity and 
stress that realize that is easier said than done, but you can do it. Here are a few 
Zen concepts that will ease the burden of stress and make you or your employees 
a little happier at work. Please note that this is only a starting point; there are 
thousands of written works and ideas on the subject, so this breakdown is meant to 
inspire a little enthusiasm or curiosity about Zen. There’s plenty more to learn if 
you like what you see. 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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  1. Be Positive That seems silly, but person would be surprised at how far a 
little optimism will uplift they, their neighbor, a stressed out co-worker, a stranger, 
or that angry driver in a traffic jam. Even though their have 80% negative awareness, 
even a single positive thought, comment, exchange, or smile is enough to reverse 
the effects of an entire month’s worth of negative stress. They should be shocked 
at how contagious a positive attitude can be! Positivity will influence your 
customers or co-workers. I dare you to smile at someone today and not get a smile 
back. 
  2. Be Present By that, that mean stay centered and focused. People 
awareness of the present keeps you grounded. Don’t worry about the past; it does 
not exist anymore. Don’t worry so much about the future, either, because it’s 
unpredictable and they should not trouble theirself about things that haven’t 
happened yet. In the action-packed world they live in today with computers, 
advertisements, television, cell phones that they all need to take a moment in the 
present to just be aware of ourselves and our bodies. When people feel 
overwhelmed, it tends to spread quickly and cause their body to enter panic 
mode. They may not be consciously aware of the negativity and panic, but their 
unconscious brain absorbs it and can cause their work life to suffer. So, the next 
time their feel overwhelmed that they know what that feels like that take a 
moment to understand why thay feel overwhelmed instead of freaking out. 
  3. Breathe  Sometimes it’s hard to breathe when they are anxious or 
panicked. When people take a moment to concentrate on their breath, stress relief 
begins both physically and emotionally. Their brain receives more oxygen when 
you take deep and concentrated breaths, and it provides a moment of relaxation 
to sort out the negativity. Deep breaths also free up the part of their autonomic 
nervous system that called the parasympathetic nervous system that helps their 
calm down, stay grounded and be at peace on a physical level that  have little 
reminders in my cubicle to remind their to breathe, and it really works. 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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  Work stress affects all of their at one point or another whether we’re at jobs 
that make their  happy or at jobs that make their wonder why they even try. Just 
remember there’s a Zen technique for that. They should not feel like a victim of 
their own anxiety. Workplace Zen is catching on to the point where major 
companies all around the world, like Apple or Google, have found its benefits in a 
work setting. Happy employees are not only more productive, but they have better 
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really want to do during the downtime. Such people as carpenters, loggers, or 
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seaman. This is one aspect of what has come to be called the beat movement. 
Seems to examine people, the people's counter-people and the imitators. I relate 
this to the troubling times of the new millennia. They are troubled at least with 
people working more, enjoying less and seeking out happiness in all the wrong 
places. However, The believe more often than not it is in fantastic mind that makes 
up these scenarios. To compares and contrast eastern places with western 
attitudes. like the famous Ryoan-ji Garden in Japan. The most important thing about 
Japanese gardens is the background in which they find their mind that emptiness 
with the most happiness.  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
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วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยกับการพัฒนาประชาธิปไตยเชิงพุทธ 
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บทคัดย่อ 

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอแนวคิดวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยกับ
แนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยเชิงพุทธ วัฒนธรรมทางการเมืองเป็นแบบแผนของทัศนคต ิ
พฤติกรรมของบุคคลต่อระบบการเมืองที่เกิดจากการเรียนรู้ ความเชื่อ ค่านิยม และการกล่อมเกลา
ทางการเมืองจากสถาบันต่างๆ ทางสังคม เช่น สถาบันครอบครัว การศึกษา ศาสนา สื่อมวลชน และ
สถาบันการเมืองการปกครอง เป็นต้น การพัฒนาประชาธิปไตยจะพัฒนาที่วัฒนธรรมทางการเมือง
ของคนไทยให้เกิดความเชื่อม่ัน ศรัทธา ในหลักความเสมอภาค และเสรีภาพ การเคารพในกติกาของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง รู้และเข้าใจอย่างมี
เหตุและผลในทางสร้างสรรค์ ประชาธิปไตย คือ สิทธิ (ไม่ใช่หน้าที่) และเสรีภาพ (ไม่ใช่เบียดเบียน) 
ที่มีขอบเขต ผู้น าต้องยึดหลักนิติธรรม และต้องสร้างธรรมาธิปไตยในสังคม เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตย
ให้เป็นธรรมและมีธรรม ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม สังคม และการเมืองไทย ที่ เป็นเมือง
พุทธ 

ABSTRACT 
 The objectives of this article are to propose the concept of Thai Political 
Culture and Buddhism approach to democracy development. Political culture is the 
attitudinal pattern and personal behavior responding to the political system arisen 
from learning, belief, value and political socialization from various social institutes, 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
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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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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such as family, education, religion, mass media and political and administrative 
institutions etc. Democracy development is to develop Thai political culture to 
have confidence and faith in the principles of equality, freedom and respect of the 
democratic administrative rules and regulations, political activities participations, 
knowing and understanding with creative reasoning. Democracy is the right, not 
duty and freedom, not oppression, with limitation. Leaders must abide by the rules 
of laws, create social good governance to develop democracy to be virtuous with 
virtues coinciding with the way of life, cultural, social and Thailand political pattern, 
the land of Buddhism. 
kEYWORDS: Thai Political Culture,Buddhism Approach, Democracy   
         Development 
 
1. INTRODUCTION 
  Since Thailand had changed the administration from the absolute 
monarchical to democratic system with the King as the figure Head in 2475 B.E. 
Majority of Thai people understood the meaning and expression of attitude, belief, 
feeling of political ideology, standard of personal political norm. Politics sets Thai 
personal behavior and political culture with the dimension of democracy resulting 
the foundations and development of democracy in Thailand moving so slow and 
interrupted periodically. One important reason was that Thai people think that 
politics is far away, not personal business as well as being tire of some political 
crisis happening now and then especially the political conflicts in the last decade 
resulting severe desegregation between the supporting groups and the group with 
different political belief. (Social and Population Research Institute, Mahidol 
University, 2556)     
 
2. POLITICAL CULTURE 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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  Political Culture comes from two separated words; culture and Politics. Each 
word has different meanings. Culture indicates the growth, nourishment, orderliness 
and fine ethical morality of people. Culture is regarded as the norm that human 
created and accepted from long learning process and continuously practiced. It 
appeared to be prominent identity identifying growth and nourishment and social 
orderliness. Culture is the pattern of human behavior, thought, belief, values and 
attitudes, together becoming the life pattern of social civilization. It becomes the 
thinking pattern of living, working, expression, communication and interrelations 
exchange. The mentioned way of life is the life pattern or way of life of human 
beings that the majority society accepted and continuously practiced and it can be 
changed as the time passed by or the new way is found for solving problems and 
responding to the needs of society better and members of societies preferred 
(Sanya Sanyavivat, 2532: 182)   
 Politics is the power or authority to share or divide natural resources for the 
highest benefits of all people. That is to justly determine, to enforce social rules, 
regulations and laws responding to people’s happy benefits equally with fare 
shares. 
 Political culture is the individual norms towards politics and political 
organizations arising from political socialization in families, peer groups, schools, 
career groups, religions and mass media transforming onto social norms, belief, 
behavior, feeling, attitudes, values. So the way of belief and values which derived 
from the past are regarded as an important political and administrative pillar of 
country.  
 Concepts of Political Culture 
  The system of belief, value, attitude and norms has effects on the political 
pattern. Political culture is the individual thinking and this thinking is used by the 
individuals to just the political events or political acknowledgement. The 
acknowledgement is expressed in forms of political expression or election voting, 
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protests, opposition or conforms. Political culture is in forms of governments of 
every country. The differences are only by the belief, values arisen from political 
socialization according to the environment, society, economy and political system. 
 Political culture that can support the democratic political system must also 
be the democratic political culture (Polsak Jirakraisiri, 2524: 20) Political culture 
created by human is not created by instinct, but by agreement of members of one 
society or with societies in vicinity to come to an agreement on one system which 
is called “symbolic system”( Amara Pongsapit, 2551: 25) which is the pattern of 
attitude and this attitude creates political activities (Gbriel A. Almond and G. B. 
Powell, 1967 : 903-905) Political culture is the culture that dominates  societies, the 
culture that determines the values and the norms for political debates and 
decision, the fruit of ideology of governors and inheritors. Governors always use 
political culture to create political justice (Ruengvit Kasemsuwan, 2549: 236-237)   
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3. IMPORTANCE OF POLITICAL CULTURE 
  Political Culture is one part of cultures that are the fruits of knowledge, 
thoughts and political belief that descended from generations to generations 
through social or political socialization in the important institutions such as families, 
educational institutes, religious institutes, political and administrative institutions, 
mass media, and entertainment institutes. Culture prevails only in human society. 
Culture creates orderliness and social unity. So culture plays the important roles as 
follows: 

1) Political culture is the important factor that supports the political and 
administrative justice by obeying orders and abiding by the laws 
resulting the social orderliness. 

2) Political culture is the important factor that encourages the political 
change  

 Jack Panchupet(Jack Panpet, 2550: 186-187) proposed that political 
participatory behavior of people in each country are different even though those 
countries have the same political systems due to the political culture derived from 
different way of political socialization which is regarded as an important tool to the 
change of the political culture in each country. 
 
4. DEMOCRATIC POLITICAL CULTURE 

Tinnapan Nakata had concluded 8 types of democratic political cultures as: 
1) Confidence and faith in democratic form of government 
2) Hold to and believe in the importance, dignity, equality and freedom of 

individuals 
3) Respect the rules and regulations of democratic form of government 
4) Interested in political and administrative participation 
5) Being participants in political and administrative activities 
6) Being optimistic and trust in human fellows 
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7) Reasonable criticism in creative ways 
8) No sense of the dictator’s mind. 

  Vichai Tansiri (2551) proposed that society misunderstands all along that 
election is the democracy. In fact, election is only one form of political 
participation. Democracy depends on people’s political culture in the areas of 
personal freedom, law obedience and law enforcement with equality. So 
Democracy development is to create political culture along with good constitution. 
 
5. THAI POLITICAL CULTURE 

Thai political culture from past to present can be concluded as follows: 
1) Authoritarian, Thai people like absolute authority 
2) Boss and subordinate system. Majority of Thai people in the society 

belong to one or more groups. Leaders of the group must be 
charismatic and able to protect and be beneficial to the subordinates. In 
return, the subordinates support the boss. 

3) Hold to persons rather than principles. Inter personal relations and 
personal help are still important in almost every activity. 

4) Echelon or rank of inter personal relations in organization that creates 
inequality in right and freedom. Thai people regard that one must know 
one’s status, high or low, not equal. Thais still addict to the birth dignity. 

5) Freedom minded. Thai people love freedom, do not like to be under 
others’ control resulting the lack of orderliness, rules and regulations in 
the way of living. 

6) Hold to the old tradition. Majority of Thai people still believes and 
practice according to the old traditions and cultures 

7) Inactive, not enthusiastic in political activities. Thais are self-content with 
their statuses  
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คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
 
 
  

Vol7 No._61.indd   185 24/7/2561   20:53:17

 

 

8) Lost self-confidence and do not trust others from outside. Thais trust 
only members in the groups and also help cover up the mistakes of 
those people. 

9) Peace loving and compromising. Thais love peace, do not like Violence. 
Political change is carried out peacefully, step by step, avoiding conflict, 
patience to unfair advantages.( Tinnapan Nakata, 2554: 36-41) 

  In the past Thai political culture was seldom expressed. But now more and 
more political activities are expressed, resulting the economic and political changes 
such as independence, tolerance and power of assimilation. 
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6. THAI DEMOCRATIC POLITICAL CULTURE 
  Thai society is the agricultural society that still strictly holds to and practices 
the traditions. Thai social structure reflects the free and democratically behavior in 
the aspects of right, equality, privilege in some cases in some cases freedom 
without responsibility to institutions (Sombat Wogsrirat, 2550:67), changing in 
attitude and tradition of the way of life. But still told to the social echelon, 
accepting the authority from the higher ranks, confidence in person rather than 
principles and compromising. Thai way of life and value socialization is clearly the 
indicators of Thai political culture which can be concluded as follows: 

1) Seniority. Thai family traditions accept the authority of the Seniors 
2) Career base. Career base of Thai people is agriculture. People Living 

separately. Political thoughts and culture were not accessible. 
3) Genders. Differences between male and female have important parts in 

access to political objects. Research findings indicated that male youth 
in up-country understood political objects more than female 
youth(Sombat Wogsrirat, 2550:40), This indicated that male is more 
interested in political activities than female in political society. 

4) Educational progress. The gap of education between people in the up-
country and those in the city is still wide. Political information follow-up 
is not overall. City people understand and have access to more 
information than those at up-country. 

5) Buddhism influence plays an important role to the political Thought. 
The Buddhist proverb that says “One is one own refuge” makes Thai 
good alone, not as a team. Also Buddhism teaches to be peaceful, 
harmonious, forgiveness and reasonable. Etc. 

6) The term of democratic government is short. Coalition Government lack 
stability, resulting often elections. The coalition is for supporting the 

 

 

majority power, not for the coalition ideology (Air Marshall Pongsatorn 
Chaisen, 2558: 10) 
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7. THAI POLITICAL CULTURE AND THE METHOD OF DEMOCRACY 
DEVELOPMENT 
  Thai Political Culture since Thailand changed from the absolute monarchical 
system to democratic system in the Buddhist Era 2475, there were often coup de ta 
all along since the last coup de ta by General Prayuth Chanocha, at present the 
head of National Council for Peace and Order(NCPO) who  seized power in 2557 
B.E. Thai democracy is still “up and down” or still crippled. Many people suspected 
that for what reasons Thai politics is full of revolutions or coup de ta, even though 
Thailand has good constitutions and independent organizations that can check and 
cross check the state power and not practical and still the military seized the state 
power or coup de ta?  
 However, if we consider the Thai political culture we can see that it is 
opposite of the democratic political culture. Thai people still lack democratic 
political culture and understanding the democracy and still practice the Thai way 
of political practice that is the authoritative and patronage pattern, the old system 
that still plays a big role and still have influences on thought, belief and values in 
the way of life beyond the rules and regulations in the constitutions. For that 
reasons the Thai democracy is still up and down for the following reasons: 

1) Lack of democratic principle. Thai people do not respect the right of 
others but demand the right for themselves 

2) Still admiring the absolute power to manage the crisis and not believing 
in the open society system, preventing others from expressing different 
opinions, eager to check other’s faults, but being afraid of being checked 
and trying to protect self and associates from being checked. 

3) People by overall do not have political participation, still think that 
politics is the job of politicians, people have only duty to vote. 

 From the mentioned cases, Thai political culture is authoritative related to 
patronage system enrooted deeply in the Thais’ conscience. Historically, Siam 
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people did not request democracy by themselves. Thai government, either from 
election or from military coup de ta, has the same political culture. Corruption 
problem came from patronage system. Constitution stability problem from military 
seizing power came from authoritarian system. Constitutions were torn and 
rewritten time and time again, but the remaining phenomena in Thai society that is 
never changed, is that Thai people do not know the true principle of democracy. 
Bureaucratic system is for power seeking, desegregated, attached to the political 
and higher institutions. Government officers are honored and praised with dignity. 
Administrative role and power remain at the top level, not empowered. 
 Thai democratic political culture indicated the dark power in different forms 
causing the political power is limited to only specific groups that have money and 
influential power deterring those knowledge and academic people from getting 
involved with politics. For this one of the reasons, it is difficult to encourage people 
to participate in politics. 
 Some researches indicated that Thai political culture does not encourage 
people to participate in politics. Thai people believed that politics and 
administration are the duties of some minority groups. Politics is clearly for the 
benefits from some strong groups to take advantages of other groups but still 
declaring that they do it for the benefits of the people. This kind of thought makes 
people not to have faith and eagerness to participate in politics. The benefit 
exchange can be seen before and after election. 
 
8. THE WAY TO DEVELOP THE DEMOCRACY 
  Democratic minds come from various institutions in society that socialize 
their minds in uniform such as families, schools, communities, work places and 
mass media. Democratic political system is one form of government that the power 
to manage the state power comes from the majority votes of people who own the 
sovereign power. People may use their power directly or through the 
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การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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representatives. Democracy is an ideal stating that people in a nation together 
determine the laws and the state operation and determines people to have equal 
opportunities and yield their will. 
 Democracy is the right, not duty, freedom, not oppression that have privacy 
and give equal right and freedom. One cannot abuse the right and freedom of 
others. Right and duty respect by laws will re-enforce the democracy. For this 
reason, democracy development by the rules of laws will yield the effective 
democracy. The principle of people’s power, right and freedom and equality must 
be by laws, not by personal authority. If people lack readiness in education, 
knowledge of politics, economy and responsibility as the owner of the power and 
the rulers in the democratic system lack political moral ethics, not holding to the 
benefits for people and nation and the government with majority votes lacks the 
rules of laws, this will lose equilibrium of the state power and people power 
becoming the majority dictator government. It is not good for the objectives of 
democracy. The balance of power between state and people, the social strength 
by the rules of laws are the ideal phenomenon of democracy (Air Mashall 
Pongsatorn Chaisen, 2558: 11) 
 Democracy development is to develop the way of life and political culture 
to encourage people to have the democratic minds, responsibility to the whole 
and the sense of ownership of the country and the country belongs to every citizen 
and social consciences. 
  Democracy will be flourishing when people listen to each others’ opinions 
to search the truth, accept the problem solving by peaceful means, with 
politeness, knowing how to forgive by the Buddhist society, give opportunity to 
show the responsibility to the society with reasons according to Suppurisadhamma, 
accepting other’s opinions, accepting the change of own opinion when other’s 
opinions are better. Many academicians expressed their opinions about the ways of 
life and culture according to Thai culture especially Buddhism as the guideline for 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 
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living. Thailand can become the democratic country not because of only 
democratic form of government, but also to create democratic culture in daily life. 
The components of Thai democracy in the present time consist of the right, 
freedom, equality, different opinion acceptance, responsibility to public, 
volunteering minds for the whole, participation, reconciliation, compromise and 
participation (Kanok Wongtrangan, 2537: 20)  
 How to create democracy in Buddhist Community  
  Buddhism is like the root of nationality and national identity socially, 
culturally and politically. Buddhism creates virtuous democracy and members of 
the society are good, moral, honest, intellectual and able to judge goodness and 
badness of people. Leaders must practice by the rules of laws and create the good 
governance in the society. Dhammadhipateyya or  Righteous supremacy means 
practice by principles, reason, sincerity, righteousness and justice. Doing all 
administrative activities by the rules of laws, not by the worldly trends that might 
not be right, not be the righteous supremacy. Sometimes you may not like it. 
Dhammadhipateyya and Democracy in the Thai political context from the 
academicians’ points of view indicated that Dhammadhipateyya supports 
democracy to be more justly practical. Dhammadhipateyya derives from Buddhism 
with the purposes of cultural, social and political alignment (Supote Boonviset and 
Praiwan kenprom, 2557:31). 
  It is the most appropriate to apply Dhammadhipateyya to develop 
democracy. Dhammadhipateyya is the firm foundation to support democracy to be 
secure, sustain, just, equal and should be applied in every organism from society, 
organizations, and unit of work, both state and private(Sangvorn Limtapanlop, 2559: 
1). 
 Since Thailand has the democratic form of government with the King as the 
figure head. The democratic political concept should be in line with the 5 ways as 
sovereign power of the people, personal freedom, equality, the rules of laws and 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
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the government from general election. If leaders lack virtuous ethics and morality, 
no religion to hold on to, the power gain by the political ways might be used for 
the personal gain. Leaders of the country apply religious doctrine to formulate 
policies. So Dhammadhipateyya or Virtuous Supremacy coincides with Thailand’s 
cultural, social and political context. 
 
8. CONCLUSION 
  Considering the pure Thai political culture, one can say that it is Opposite to 
the democratic political culture. Thai society still lacks good understanding of 
democratic principles and lacks democracy itself as the democratic ideology of the 
developed countries. Thai society still gets hold of the same old Thai culture. Every 
time the persons with power to write the constitutions always hide hidden agenda 
for power inheritance in the constitutions or finding the opportunity for selves or 
associates to interfere in the political arena. 
  The concept of authoritarian system related to patronage system is still 
alive and influential to political thought, belief, values of Thai people in daily life 
beyond the contents of all constitutions. For this reason, it is said that “If 
Dhammadhipateyya does not come, Democracy will not be sustainable”  
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Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 
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เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1. ความเป็นมาของจิตรกรรมฝาผนังอีสาน 2. 
สภาพปัจจุบันและปัญหาการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูจิตรกรรมฝาผนังอีสาน และ 3. การอนุรักษ์ และ
ฟ้ืนฟู จิตรกรรมฝาผนังอีสานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและข้อมูล
ภาคสนามในจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีการส ารวจ สังเกต 
สัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม กลุ่มตัวอย่างเลือกโดยวิธีสุ่มแบบเจาะจงมีจ านวน 100 คน ประกอบด้วย
กลุ่มผู้รู้จ านวน 20 คน กลุ่มผู้ปฏิบัติจ านวน 40 คน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไปจ านวน 40 คน ข้อมูลที่
ได้นามาตรวจสอบแบบสามเส้า และวิเคราะห์ตามความมุ่งหมาย เสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนา
วิเคราะห์  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 การอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูจิตรกรรมฝาผนัง อีสานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต้องให้มีการ
อบรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์โบราณสถาน และจิตรกรรมฝาผนังให้แก่ชุมชน ซ่ึงชาวบ้านในชุมชน
ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ ด้านการดูแลรักษาโบราณสถาน ภาพจิตรกรรม และไม่ทราบว่าโบราณสถาน
ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว จึงต้องจัดอบรมมัคคุเทศก์รักษ์แหล่งโบราณสถานและจิตกรรมฝาผนัง 
เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนและชุมชนเกิดจิตส านึกรักท้องถิ่น การอบรมมัคคุเทศก์เป็นโอกาสให้
ชุมชนได้หันมามองเห็นสิ่งที่มีค่าในชุมชน เพ่ิมศักยภาพของตนเอง ฝึกพูด ฟัง บรรยาย เพ่ือให้เกิด
ความภาคภูมิใจและสามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้ อ่ืนอันเป็นพ้ืนฐานของมัคคุเทศก์ในชุมชนที่ดีใน
อนาคต ให้จัดค่ายศิลปะรักษ์โบราณสถานและจิตรกรรมฝาผนังซ่ึงปัจจุบันโบราณสถานและ
จิตรกรรมฝาผนังได้เสื่อมโทรมลงไปตามกาลเวลาและค่อยลบเลือนไป หากบูรณะซ่อมแซมคงขอ
ความร่วมมือไปยังกรมศิลปากรเท่านั้น ชาวบ้านไม่สามารถซ่อมแซมด้วยตนเองได้โดยพลการ ท าให้ 
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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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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เกิดช่องว่างระหว่างชาวบ้านกับการดูแลรักษา การจัดค่ายศิลปะรักษ์โบราณสถานและจิตรกรรมฝา
ผนังจึงเป็นการช่วยเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของโบราณสถานและจิตรกรรมฝาผนัง ให้มี
การจัดท าหนังตะลุงอีสานหรือหนังประโมทัย เพ่ือเป็นการสืบทอดเรื่องราวผ่านจิตรกรรมฝาผนัง 
โดยการน าเนื้อหาในจิตรกรรมฝาผนังมาจัดท าเป็นเรื่องราวบทแสดง หากไม่มีการสืบทอดศิลปะ
พ้ืนบ้านนี้ไว้ ชุมชนอาจต้องสูญเสียภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงจากวิถีของชุมชนไป ให้มีการจัดท า
หนังสือเล่มเล็กภาพสีเก่ียวกับประวัติความเป็นมาของวัด โบรา ณสถานและจิตรกรรมฝาผนัง 
สอดแทรกรูปภาพจิตรกรรม เนื้อหาเรื่องราวที่ปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนัง ประวัติของผู้เขียน
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) To study background of Isan mural 
paintings;      2) To study circumstances and problems for conservation and renovation 
of Isan mural paintings in 8 chapels ; and 3) To conserve and renovate Isan mural 
paintings by community participation.  The research data included documentary 
studies and field work.  The fieldwork was carried out in Maha Sarakham, Khon Kaen, 
and Roi Et Provinces using a basic survey, observations, interviews, and focus group-
discussions.  The sample consisted of 100 people, consisting  of 20 People, 40 people, 
and 40 informants. And analyze by purpose. Describe the results by descriptive 
analysis.  
 The research finding was as follows:  
 The conservation and restoration of Isan murals by community participation. 
Must provide training to educate the conservation of historic sites. And murals to the 
community. Most of the villagers in the community do not have knowledge of 
preservation of ancient sites and paintings. And it is not known that ancient sites and 
murals have been registered. They must train the guides to preserve the ancient sites 
and the mural. In order to stimulate the youth and community to create local love. 
Training guides a chance to see what the community has embraced valuable. In the 
community, enhance your self-talk. To be proud and be able to transfer knowledge 
to others as a basis for good community guides in the future.   The camp guard 
historic art and murals. Nowadays, ancient buildings and murals have deteriorated 
over time and gradually faded away. The renovations will only cooperate with the 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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Fine Arts Department. Villagers cannot repair themselves by arbitrarily, causing gap 
between villagers and maintenance. The art conservation and historic frescoes, thus 
helping to strengthen awareness of the value of ancient monuments and murals. The 
preparation of the film, or even attenuated shadow East. To relay the story through 
murals. The content in the mural to produce a story. If this is not inherited this art. 
The community may have lost the wisdom of performing arts to community life. 
Make a booklet of colored images about the history of the temple. Ruins and murals. 
Insert pictures of painting. Recounts the story appeared on the mural. History of 
painting The outreach to the community, schools and visits to archaeological sites 
and murals. 
Keyword: Painting, mural, conservation, restoration 
 
1. บทน า 
 จิตรกรรมฝาผนังอีสานเริ่มปรากฏมาแล้วต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์โดยฝีมือมนุษย์ ซ่ึง
เขียนไว้ตามเพิงผาหรือตามผนังของเทือกเขาต่างๆเกือบทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอายุอยู่ใน
ราว 5,000-6,000 ปี (ไพโรจน์  สโมสร. 2532 : 25) ภาพเขียนสีและภาพสลักเป็นงานศิลปะที่เรียก
กันโดยทั่วไปว่า “ศิลปะถ้ า”หรือ“ศิลปะบนหิน” ทั้งนี้เนื่องจากภาพเหล่านั้นปรากฏให้เห็นบนผนัง
ภายในถ้ าหรือหน้าถ้ าและตามผนังของก้อนหินใหญ่หรือเพิงหินและเพิงผาใหญ่ ภาพเขียนสีคือ
รูปภาพที่สร้างขึ้นด้วย“การลงสี”ที่ได้จากสีธรรมชาติบนพ้ืนหินโดยการวาดด้วยสีแห้ง เขียนหรือ
ระบายสี พ่นสีทาบหรือประทับและการสะบัดสี ส่วนภาพสลักคือการท ารูปรอยลงในเนื้อหินด้วยการ
ฝน แกะหรือตอกและการจาร (Engraving) ภาพที่เกิดจากการเขียนสีและการสลักมักแสดงให้เห็น
เป็นรูปต่างๆ รูปคน รูปสัตว์ รูปต้นไม้ใบไม้และดอกไม้ รูปวัตถุและสิ่งของ รูปสัญลักษณ์ต่างๆ 
รวมทั้งรูปมือและเท้าด้วย ภาพเหล่านี้อาจแสดงโดดๆมีเนื้อความเล่าเรื่องในตัวเองหรือภาพประกอบ
กันเป็นเรื่องราว โดยแสดงให้เห็นถึงการเล่าเรื่อง การล่าสัตว์ การท าการเกษตรกรรม การละเล่นงาน
รื่นเริง การประกอบพิธีกรรม ตลอดจนภาพการร่วมเพศซ่ึงมีความสัมพันธ์กับความเชื่อและพิธีกรรม
ในประเทศไทย ภาพเขียนสีและภาพสลักมักจะท าขึ้นบนผนังเพิงหินหรือเพิงผาใหญ่มากกว่าที่จะท า
ขึ้นในถ้ า แต่เรามักจะเรียกเพิงหินนั้นว่า “ถ้ า”เสมอ (พัชรี สาริกบุตร. 2553 : เว็บไซต์) ลักษณะของ
ภาพเขียนสีที่ปรากฏแก่สายตาในงานศิลปะถ้ ามี 2 อย่างคือ 1.ภาพแบบธรรมชาติ หรือภาพสัจนิยม 
หมายถึงภาพที่แสดงรูปร่างท่าทางอาการได้เหมือนจริง เห็นได้ชัดเจนว่าต้องการแสดงภาพอะไร 2. 
ภาพแบบสัญลักษณ์หรือแบบคตินิยม หมายถึงภาพที่ไม่เป็นธรรมชาติ อาจแสดงเป็นเครื่องหมายสื่อ
แทนบางสิ่งบางอย่างซ่ึงอาจเข้าใจได้ยากหรือไม่รู้แน่ชัดว่าต้องการสื่อความหมายอะไร เทคนิคการ
เขียนภาพมีทั้งแบบเงาทึบ แบบเค้าโครงร่างรอบนอก แบบเงาทึบบางส่วนและแบบก่ิงไม้ ซ่ึงใช้กับ
ภาพคนโดยเฉพาะส่วนภาพมือนั้นมีเทคนิคในการท าอยู่ 4 แบบคือแบบทาบ (Imprint) แบบพ่น 
(Stencil) แบบลายเส้นและแบบระบายทึบ (Silhouette) ภาพเขียนด้วยสีแดง สีด า สีขาวหรือสี
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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เหลือง ได้มาจากการน าเลือด เมล็ดพืชบางชนิดเช่นเม็ดในของดอกค าแสด ดินเผาไฟบดหรือแร่ตาม
ธรรมชาติเช่น ดินเทศ  (Ochre) ฮีมาไทต์ (Hematite) ที่ให้สีแดง ดินขาว (Kaolin) ชอล์กให้สีขาว
ถ่านแกรไฟต์ (Graphite) ให้สีด า ลิโมไนต์ (Limonite) ให้สีเหลืองเป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่งบดผสม
กับกาวจ าพวกน้ าผึ้งขี้ผึ้งยางไม้ไขมันสัตว์น้ ามันพืชไข่ขาวน้ า ค้ันจากผักดอกไม้เพ่ือให้สีติดทนนานโดย
ใช้นิ้วมือมือพู่กันจากเปลือกไม้ทุบเส้นผมหรือขนสัตว์มัดรวมกันจุ่มสีวาดหรือเขียนลงบนพ้ืนหินหรือ
อาจใช้ก้อนแร่สีเขียนลงไปภาพเขียนสีที่พบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบในจังหวัดกาฬสินธุ์พบ
แหล่งภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์อยู่   2 แห่ง จังหวัดขอนแก่นพบแหล่งภาพเขียนสีอยู่ 3 
อ าเภอ คือ อ าเภอภูเวียง อ าเภอชุมแพ และอ าเภอหนองเรือ จังหวัดชัยภูมิ พบแหล่งภาพเขียนสี
เพียง 2 แห่งในเขตอ าเภอคอนสาน จังหวัดนครราชสีมาพบแหล่งภาพเขียนสีที่งดงามเพียงแห่งเดียว
ที่เขาจันทร์งาม จังหวัดเลยพบแหล่งภาพเขียนสีในเขตอ าเภอเมืองและอ าเภอภูกระดึงทั้งหมด  10 
แห่ง จังหวัดศรีสะเกษค้นพบแหล่งภาพสลักลงบนเพิงหิน 2 แห่ง จังหวัดสกลนครพบแหล่งภาพสลัก
บนเพิงหินหรือผนังถ้ า 3 แห่ง และแหล่งภาพเขียนสี 1 แห่งบริเวณ 3 อ าเภอคืออ าเภอเมือง อ าเภอ
เต่างอย และ อ าเภอส่องดาว จังหวัดหนองบัวล าภูพบแหล่งภาพเขียนสีและภาพสลักสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์อยู่ 6 แห่ง จังหวัดอุดรธานีพบแหล่งภาพเขียนสีมากที่สุดในประเทศไทยโดยเฉพาะใน
อ าเภอบ้านผือพบแหล่งภาพเขียนสีถึง 64 แห่ง แหล่งภาพเขียนสีทั้งหมดในเขตอ าเภอบ้านผืออยู่บน
ภูพระบาท ซ่ึงเป็นภูเขาลูกหนึ่งบนเทือกเขาภูพานน้อยส่วนมากอยู่ใกล้กับวัดพระพุทธบาทบัวบกซ่ึง
อยู่ห่างจากตัวอ าเภอประมาณ  3  กิโลเมตรสูงจากที่ราบเชิงเขาประมาณ 160 เมตรและจังหวัด
อุบลราชธานีพบแหล่งภาพเขียนสีทั้งหมด  32  แห่งและแหล่งภาพสลัก 1 แห่งอยู่ตามแนวเทือกเขา
ภูพานที่พาดมาทางตะวันออกเฉียงใต้ครอบคลุมอยู่ในเขต 5 อ าเภอคืออ าเภอโขงเจียม อ าเภอศรี
เมืองใหม่ อ าเภอตระการพืชผล ก่ิงอ าเภอโพธิ์ไทรและอ าเภอน้ ายืน (พัชรี สาริกบุตร. 2553 : 
เว็บไซต์) ภาพเขียนเหล่านั้นแสดงถึงความเจริญทางศิลปะของมนุษย์ ภาพเขียนสีนี้ถือว่าเป็นงาน
ศิลปกรรมที่มนุษย์ในสมัยนั้นเขียนขึ้นเพ่ือสะท้อนให้เห็นการด ารงชีวิตชาวบ้านเชียงสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์หลังจากท าหม้อไหส าหรับเป็นเครื่องเซ่นได้เป็นอย่างดีแล้วก็คงคิดดัดแปลงวิธีท าคือ
แทนที่จะใช้สีแดงโรยลงไปในศพกลับใช้สีทาลงไปบนผิวหม้อทั้งใบท าให้หม้อมีสีแดงสวยงามมาก 
และปรากฏว่านอกจากหม้อไหที่มีลายเขียนสีแดงแล้วชาวบ้านเชียงสมัยนั้นได้น าก้อนสีแดงใส่ไว้ใน
หม้อวางกับศพด้วย สีแดงจึงเป็นสีส าคัญที่ใช้ในสังคมของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ทั้งพิธีศพและการ
ใช้เขียนภาพผนังถ้ า โดยเฉพาะเป็นสีที่ มีความสดและเห็นได้ชัดเจนในระยะไกล และยุคสมัยศิลปะถ้ า
ทีพ่บในภาคอีสานนั้นนักโบราณคดีไทยสันนิษฐานว่า มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ได้เขียนขึ้นในสังคม
กสิกรรมหรือยุคโลหะอายุไม่เกิน  3,600-3,000  ปีมาแล้ว ซ่ึงเป็นช่วงระยะที่มีความเจริญเติบโต
และมีผลผลิตทางการเกษตรด้วยวิธีการเพาะปลูกในระบบกักเก็บน้ า รู้จักใช้เหล็กสร้างเครื่องมือ
เกษตรและใช้ควายไถนาพรวนดินจึงท าให้ประชากรในสังคมกสิกรรมมีความเป็นอยู่ดีและมีการ
ขยายพ้ืนที่ท าการเพาะปลูกไปทั่วภาคอีสาน ชุมชนกสิกรรมนี้รู้จักน าสีแดงมาเขียนบนภาชนะดินเผา
แทนลายเชือกทาบที่มีมาแต่เดิม ดังจะเห็นได้จากภาชนะดินเผาที่บ้านเชียงจังหวัดอุดรธานี        
(พัชรี   สาริกบุตร. 2553 : เว็บไซต์)  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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 จิตรกรรมที่พบในยุคประวัติศาสตร์หรือก่อนสมัยพุทธกาลจะพบการเขียนตามผนังโบสถ์
วิหาร หอไตร ศาลาการเปรียญและบนผืนผ้าพระเวส เป็นจิตรกรรมที่เก่ียวเนื่องกับพุทธศาสนาลัทธิ
ลังกาวงศ์ซ่ึงได้รับอิทธิพลมาพร้อมกับการปกครองต้ังแต่ปลายกรุงศรีอยุธยาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์ 
เนื่องจากการปกครองในสมัยนี้ได้มีการผนวกเอาภาคอีสานเข้าไปอยู่ภายใต้การปกครองของสยาม
ประเทศ พุทธศาสนาลัทธิหีนยานอย่างลังกาวงศ์ได้ฝังรากเจริญรุ่งเรืองมาต้ังแต่สุโขทัยเป็นราชธานี
ในราวพุทธศตวรรษที่ 19-20 แล้วตกทอดมาสู่กรุงศรีอยุธยาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 24 ก็ได้ฟ้ืนฟูขึ้น
ใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ (วิโรฒ ศรีสุโร. 2536 : 24)  อีสานในช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 นี้ พุทธศาสนา
ลัทธิลังกาวงศ์จะผสมผสานกับวัฒนธรรมไต-ลาวของผู้คนทางฝั่งซ้ายแม่น้ าโขงที่อพยพเข้ามา เม่ือ
แผ่นดินอีสานได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาสมัยล้านช้างมีความเจริญรุ่งเรือง 
มีการสร้างบ้านแปลงเมือง ประชาชนในภาคอีสานมีการด ารงชีวิตอย่างเรียบง่ายมาต้ั งแต่ครั้งอดีต
กาลมีความยึดม่ันต่อพระพุทธศาสนาในเรื่องเก่ียวกับบาปบุญและมีวัดเป็นหลักของพระพุทธศาสนา 
แต่ละหมู่บ้านจะมีวัดเพ่ือให้ลูกหลานชาวบ้านบวชเรียนสืบทอดพระพุทธศาสนาและเป็นสถานที่
ท าบุญตามความเชื่อดังกล่าว บทบาทของพระสงฆ์มีส่วนช่วยให้เกิดความสัมพันธ์กับชุมชนที่ต้องมา
พ่ึงในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ รวมทั้งฝึกฝนด้านอาชีพในทางศิลปวิทยา เช่น งานศิลปะ งาน
ก่อสร้าง เป็นต้น ดังนั้นวัดจึงเป็นองค์ประกอบส าคัญของชุมชนทั้งในเมืองและชนบท ความเข้าใจถึง
ประวัติและสภาพของชุมชนมีส่วนช่วยในการมองเห็นระยะเวลาในการสร้างวัดเนื่องจากวัดเกิด
พร้ อมกับกา รสร้ า งบ้ า นเ มืองและเป็น สิ่ งสะท้อน ให้ เห็น ลั กษณะศิลปวัฒนธร รมอันเป็ น
ขนบธรรมเนียมประเพณีของพ้ืนถิ่น ตลอดจนวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏในงานศิลปะ
สถาปัตยกรรมได้ดีงานศิลปกรรมที่ปรากฏมีรูปร่างเรียบง่ายตรงไปตรงมา ก่อสร้างด้วยการแก้ปัญหา
จากวัสดุที่ใช้ในท้องถิ่นท าให้เห็นลักษณะของพ้ืนถิ่นอย่างชัดเจน (สุวิทย์ จิระมณี. 2545 : 139-140)  
ผลงานทางด้านพุทธศิลป์จ านวนมากกระจัดกระจายสองฝากฝั่งแม่น้ าโขง หนึ่งในจ านวนนั้นคือ
จิตรกรรมฝาผนังซ่ึงสร้างควบคู่กับสิม เป็นสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นอีสานที่มีปรากฏในภาคอีสาน 
สิมหรือโบสถ์มีทั้งขนาดใหญ่และเล็ก ปัจจุบันมีความส าคัญมากเพราะเป็นอาคารประธานของวัด
แทนสถูปเจดีย์และวิหารที่เคยมีความส าคัญและเป็นประธานของวัดมาก่อน พระอุโบสถทั่วไปจะ
สร้างด้วยไม้หรือก่ออิฐถือปูน เป็นอาคารที่มีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีประตูทางเข้าทางด้านหน้ า
และด้านหลัง ด้านข้างมีหน้าต่าง ภายในท าเป็นฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน 
 ปัจจุบันจิตรกรรมฝาผนังภาคอีสานบางแห่งปล่อยทิ้งโดยไม่มีการดูแลถูกทิ้งร้างและขาด
การเหลียวแล เกิดภัยธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม ลม  พายุและน้ าฝน ชะล้างภาพบางส่วนจืดจาง ต้นไม้
เถาวัลย์ปกคลุม มีการขีดเขียนเพ่ิมเติมทั้งรูปภาพและข้อความ มีการสร้างอาคารโดยไม่ค านึงถึง
ทัศนียภาพของโบราณสถาน การขาดก าลังเจ้าหน้าที่ท่ีท างานและดูแลสิมและภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้รับผิดชอบและชาวบ้านไม่มีการประสานการใช้ประโยชน์โบราณสถาน
ร่วมกันจึงท าให้จิตรกรรมฝาผนังนับวันจะสูญสลายไปตามกาลเวลาผลงานจิตรกรรมฝาผนังอีสานจึง
มีความส าคัญและมีคุณค่าหลายประการที่ควรด ารงรักษาไว้เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
เป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาและสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชาติที่ควรหวงแหนไว้ จึงท าให้ผู้วิจัยมี
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ความสนใจที่จะท าการวิจัยจิตรกรรมฝาผนังอีสานในเรื่องการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของจิตรกรรมฝาผนังอีสาน 
 2.2  เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูจิตรกรรมฝาผนังอีสาน 
 2.3 เพ่ือศึกษาการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูจิตรกรรมฝาผนังอีสานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิจัย เรื่องจิตรกรรมฝาผนังอีสาน : การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ ดังนี้  
 3.1 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เน้นศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเก่ียวกับความเป็นมาของ
จิตรกรรมฝาผนังศึกษาเอกสารเก่ียวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาของจิตรกรรมฝาผนังศึกษาเอกสาร
เก่ียวกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูจิตรกรรมฝาผนังโดยการมีส่วนร่วมชองชุมชนเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  
(Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Document)  เก็บรวบรวมข้อมูล
จากภาคสนาม (Field Study)  โดยการส ารวจ  สัมภาษณ์ สังเกต การสนทนากลุ่ม และการประชุม
เชิงปฏิบัติการ น าข้อมูลมาวิเคราะห์ตามความมุ่งหมายของการวิจัย กลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยเลือกแบบ
เจาะจง จากกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งกลุ่มที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
จิตรกรรมฝาผนังเพ่ือให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมจ านวนทั้งสิ้น 100 คน จากศาสนสถานที่อยู่ใน 3 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมหาสารคามจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดร้อยเอ็ด  
 วิธีใช้ในการวิเคราะห์เน้ือหา โดยด าเนินการ ดังน้ี 
 (1) น าข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือหลายรูปแบบมาจัดระเบียบข้อมูล ( data organizing) 
เพ่ือให้เกิดองค์รวม ของความรู้และภูมิปัญญาที่เก่ียวข้องกับจิตรกรรมฝาผนัง ให้ข้อมูลอยู่ใน สภาพ
ที่พร้อมจะน าไปวิเคราะห์ได้ซ่ึงประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ได้จากงานวิจัยภาคสนาม และส่วนที่
ได้จากการทบทวนวรรณกรรมเน้นศึกษาจากกลุ่มประชากรที่เก่ียวข้องกับจิตรกรรมฝาผนัง ได้แก่ 
ประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดข่อนแก่น   
 (2) เชื่อมโยงข้อมูลที่จัดระเบียบแล้วเข้าด้วยกัน เพ่ือบอกเรื่องราวของสิ่งที่ศึกษา  
 (3) ท าการวิเคราะห์สร้างข้อสรุป แล้วน าผลการ วิเคราะห์และข้อสรุปที่ได้มาบูรณาการ
เพ่ือให้ทราบข้อมูลเก่ียวกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูจิตรกรรมฝาผนังอีสานโดยชุมชนมีส่วนร่วม   
 (4) น าผลการวิเคราะห์ข้อมูล มาหาข้อสรุป  
 (5) น ารูปแบบใหม่ที่ได้ เสนอปราชญ์ชาวบ้าน และผู้น าชุมชน เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมในการน ารูปแบบใหม่ที่ได้มาใช้ในระดับชุมชน 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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 3.2 ขอบเขตด้านประชากร 
 การวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) จ านวน 100 คนโดยการ
รวบรวมข้อมูลใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก( In-Depth interview) ควบคู่กับการสังเกต(Observation) 
และการสนทนากลุ่ม( focus Group Discussion) 
 3.3 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะในเขต จังหวัดมหาสารคาม  ได้แก่ วัดยางทวงว
รารามวัดโพธาราม วัดป่าเรไรย์ จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ วัดสระบัวแก้ว วัดสนวนวารีพัฒนาราม วัด
บ้านลาน และ   จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่  วัดกลางม่ิงเมือง วัดบ้านประตูชัย 
 3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา  
 ผู้วิจัยท าการรวบรวมข้อมูลการวิจัยด าเนินการระหว่างเดือนมีนาคม 2558 ถึง เดือน
กุมภาพันธ์ 2559 รวมระยะเวลา 12 เดือน 
 
4.ผลการวิจัย 
 สามารถแยกประเด็นการน าเสนอองค์ความรู้ ด้านเก่ียวกับความเป็นมาของ
จิตรกรรมฝาผนัง ได้ดังน้ี 
 1.  ประวัติความเป็นมาของจิตรกรรมฝาผนังอีสานพบว่าจิตรกรรมฝาผนังที่ปรากฏใน
อีสานเป็นภา พที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือบอกเล่าเรื่องราวที่จิตนาการมาจากวร รณกรรมทา ง
พระพุทธศาสนา เกิดขึ้นจากความศรัทธาอย่างแรงกล้าของ “ช่างแต้ม” ที่มีต่อพระพุทธศาสนา  
และมีเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างจากจิตรกรรมฝาผนังในภูมิภาคอ่ืนๆเป็นไปตามทฤษฎีสัญลักษณ์
สัมพันธ์  ดังที่  Mead  ได้เนนถึงความสัมพันธของสัญลักษณที่มนุษยไดใชรวมกัน  การรวมกลุมทาง
สังคมมิไดเกิดขึ้นจากการรวมกัน  แตมาจากความต้ังใจ  การกระท าก็แสดงดวยความต้ังใจ  ด
านสัญลักษณจะเปนเครื่องกระตุนใหบุคคลหนึ่งแสดงโตตอบความหมายนั้นๆ  จนเกิดความสัมพันธ
กันขึ้น  จึงมองเปนการจัดระเบียบอยางหนึ่ง  สอดคล้องกับส านักวัฒนธรรมจังหวัดเลย  (2551  :  
81)  ได้วิจัยการอนุรักษ์ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดโพธิ์ชัย ต าบลนาพึง  อ าเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย  
ผลการวิจัยพบว่า  ภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านในและผนังด้านนอกเป็นเรื่องราวเก่ียวกับพุทธประวัติ
ของพระพุทธเจ้า  พระเวสสันดรชาดก  พระเนมิราชชาดก  นิทานพ้ืนบ้านเรื่องสังข์สินไซ  การะเก ด  
สอดแทรกวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในยุคสมัยและเริ่มรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามา  การคมนาคม การ
แต่งกาย  โดยมีภาพปริศนาธรรมต่าง  ๆ  สื่อความหมายเชิงภาพลักษณ์ให้ได้เข้าใจ  ในหลักค าสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ มุ่งสอนให้น าไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นผู้มีสติ มีศีลธรรม  คุณธรรมและ
จริยธรรม  รู้ในหลักการรักษาศีล การท าบุญให้ทานตามหลักค าสอนของพระพุทธเจ้า  อันจะน าไปสู่
ความสงบสุขของการด ารงชีวิตของตนและสังคม  และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศาสตรา  เหล่า
อรรคะ  (2550  :  210-230)  ได้ศึกษาฮูปแต้มอีสานภูมิปัญญาท้องถิ่นลุ่มแม่น้ าโขง  เรื่องราวในฮู



418176
Vol.7 No.2 (Special Issue) April - Jun 2018

 
 

camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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จิตรกรรมฝาผนังเท่าที่สามารถท าได้  (2.3)  สนับสนุนให้มีการศึกษา  วิจัยองค์ความรู้จิตรกรรมฝา
ผนังในภาคตะวันออก  เพ่ือเป็นฐานความรู้และเผยแพร่สู่ชุมชน 
 
5.อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยตามล าดับหัวข้อดังต่อไปน้ี 
 สภาพปัจจุบันและปัญหา พบว่าปัจจุบันจิตรกรรฝาผนังทั้ง 8 แห่ง ได้ขึ้นทะเบียนกับกรม
ศิลปากร และได้รับการซ่อมแซมในส่วนที่ช ารุด เสียหายบ้างในบางส่วน มีการท าความสะอาด
บริเวณรอบ ๆ  ส่วนบริเวณฐานและผนัง มีรอยแตกร้าว บางแห่งมีน้ าอยู่ใต้ดินท าให้เกิดความชื้น มี
สัตว์และแมลงอาศัยอยู่ท าให้เกิดความสกปรก เกิดกลิ่นเหม็นจากมูลของสัตว์และแมลงเหล่านั้น บาง
แห่งหลังคารั่วมีน้ าฝนไหลลงมา เกิดรอยคราบของน้ าฝนท าให้จิตรกรรมฝาผนังมีสีซีด จาง สีหลุด
ลอก จิตรกรรมฝาผนังมีคราบของเขม่าควันจากธูป เทียน ใยแมงมุม มูลของสัตว์และแมลง มีการ
ซ่อมแซม ติดต้ังพัดลม เดินสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ ทับลงจิตรกรรมฝาผนัง บ างแห่งจิตรกรรมฝาผนังมี
การทาสีใหม่ จากช่างพ้ืนบ้านในชุมชน และมีรอยขูดขีดเขียน โดยชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ต่อคุณค่าของจิตรกรรม ปัญหาของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู คือ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
แล้วกรมศิลปากรไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปท าการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลง จึงท าให้ชุมชนเกรงกลัวต่อ
การเข้าไปท าความสะอาดซ่อมแซม ปรับปรุง บูรณะ ซ่ึงเกรงว่าอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ
จิตรกรรมฝาผนัง จึงไม่ขอเข้าไปเก่ียวข้อง ให้เป็นหน้าที่ของกรมศิลปากรเพียงฝ่ายเดียว ท าให้ชุมชน
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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การพัฒนาองค์การโดยใช้แม่แบบการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
ORGANIZATION DEVELOPMENT BY USING THE CONFLICT RESOLUTION 

MODEL  
 

เขมิกา  ทองเรือง* 

khemika  Thongrueang* 
 

บทคัดย่อ 
 จุดส าคัญของการพัฒนาองค์การ คือ การศึกษาว่าสภาพขององค์กรนั้นเป็นอย่างไร และ
สภาพขององค์การที่พึงปรารถนาควรจะเป็นอย่างไร จะด าเนินการให้องค์การไปสู่สภาพที่ปรารถนา
ได้อย่างไร และจะทราบได้อย่างไรว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นส าเร็จตรงตามที่ต้องการหรือไม่อย่างไร 
กระบวนการในการพัฒนาองค์การมีขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินงาน เพ่ือวางแผนเปลี่ยนแปลงให้
องค์การเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มีจุดเริ่มต้นที่ การเกิดปัญหาและความจ าเป็นในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ปัญหา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนาองค์การเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มี
ความสลับซับช้อนและอาจต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานยาวนานต่อเนื่องกันไป ส าหรับแม่แบบ 
(Model) ของการพัฒนาองค์การมีหลายแม่แบบด้วยกัน ทั้งนี้ ก็เพราะว่าองค์การหนึ่ง ๆ ย่อมมี
ปัญหาและสภาพแวดล้อมที่ ต่างกัน บทความเรื่อง การพัฒนาองค์การโดยใช้แม่แบบการแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง นี้ มุ่งอธิบายถึง 1. ที่มาของการพัฒนาองค์การ 2. ความหมายของการพัฒนาองค์การ 
3. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์การ 4. ความจ าเป็นในการพัฒนาองค์การ  5. การพัฒนาองค์การ
โดยใช้แม่แบบการแก้ปัญหา 6. แนวคิดเก่ียวกับความขัดแย้ง และ 7. การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
ค าส าคัญ : การพัฒนาองค์การ , แม่แบบการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
 

ABSTRACT 
 The important point of the organization development was the study that 
“What was the condition of the organization?”, and “How was the desirable condition 
of the organization?”, “How would you organize your organization into the desirable 
condition?”, and “How did you know that change was successful or not?” The 
process of organization development had various stages in operation for planning to 
change the organization to achieve objectives. The beginning point of problems and 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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the need in changing the solution because of the change for the organization 
development was the complicated change and it might take a long time to operate 
continuously. For the model of development organization had many models. 
Because of each organization had the different problem and environment, the article 
on the title of “Organization Development by Using the Conflict Resolution Model” 
aimed to explain: 1. The history of organization development.  2. The meaning of 
organization development. 3. The objectives of organization development. 4. The 
need in organization development. 5. The organization development by using 
resolution model. 6. The concept about the conflict, and, 7. the conflict resolution. 
Keywords : Organization Development, Conflict Resolution Model 
 
บทน า 
 องค์การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เป็นที่ รวบรวมความมุ่งหมายและกลไกต่าง  ๆ ที่ถูก
สร้างขึ้นเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จในวัตถุประสงค์ด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม วัฒนธรรม โครงสร้างของการเปลี ่ยนแปลง ขั้น ตอนกา รบร ิหา รกา รเปลี่ย นแปลง 
การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง และวิธีลดการต่อต้าน การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การพัฒนาองค์การ 
คือ ขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินงาน เพ่ือวางแผนเปลี่ยนแปลงให้องค์การเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ มีจุดเริ่มต้นทีการเกิดปัญหาและความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงแก้ปัญหา และด าเนินการจน
แล้วเสร็จ ด าเนินการประเมินผลเป็นที่พอใจ จึงจะสิ้นสุดกระบวนการของการพัฒนาองค์การ  
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนาองค์การเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความสลับซับช้อนและ
อาจต้องใช้เวลาในการด าเนินงานยาวนานต่อเนื่องกันไป ส าหรับแม่แบบ (Model) ของการพัฒนา
องค์การมีหลายแม่แบบด้วยกัน ทั้งนี้ ก็เพราะว่าองค์การหนึ่ง ๆ ย่อมมีปัญหาและสภาพแวดล้อมที่
ต่างกัน ดังนั้น แม่แบบที่น ามาใช้ ในการพัฒนาองค์การย่อมแตกต่างกันตามสภาพปัญหา แต่ถ้า
พิจารณาทุกแม่แบบแล้ว จะเห็นว่ามีหลักการหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่คล้ายกัน ดังนั้น บทความเรื่อง 
การพัฒนาองค์การโดยใช้แม่แบบการแก้ปัญหาความขัดแย้ง  นี้มุ่งอธิบายถึง 1. ที่มาของการพัฒนา
องค์การ 2. ความหมายของการพัฒนาองค์การ 3. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์การ 4. ความ
จ าเป็นในการพัฒนาองค์การ 5. การพัฒนาองค์การโดยใช้แม่แบบการแก้ปัญหา 6. แนวคิดเก่ียวกับ
ความขัดแย้ง และ 7. การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ดังนี้ 
 1. ท่ีมาของการพัฒนาองค์การ 
 โทมัส จี คัมมิง และ คริสโตเฟอร์ จี จอร์เลย์ (Thomas G Cummings and Christopher 
G. Worley) ได้กล่าวถึงการพัฒนาองค์การว่ามีที่มา  5 ทาง ดังนี้ (วรรณวิมล อัมรินทร์นุเคราะห์ , 
หน้า 19 - 34) 
 1) การฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Training) 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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 2) การวิจัย เชิงปฏิบัติการและการส ารวจข้อมูลย้อนกลับ ( Action research and 
Survey feedback) 
 3) การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) 
 4) การเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพชีวิตการท างาน (Productivity and Quality of work 
life)  
 5) การเปลี่ยนแปลงทางกลยุทธ์ (Strategic Change) 
 1) การฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Training) 
 การฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการมีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น การฝึกอบรมรับรู้ความรู้สึก
(Sensitivity Training) การฝึกอบรมแบบ T-group การฝึกอบรมแบบนี้เป็นการจัดประชุมในกลุ่ม
ย่อยเล็กๆและจัดขึ้นอย่างไม่ก าหนดแบบแผนที่แน่นอนตายตัว ท าให้เรียนรู้เก่ียวกับการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกัน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเติบโตของกลุ่ม ภาวะผู้น าและพลวัตกลุ่ม 
 การฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการเริ่มเม่ือปี ค.ศ.1946 เคิร์ท เลวิน (Kurt Lewin) และเพ่ือน
รวมซ่ึงการท ากาศึกษาทดลองเก่ียวกับกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ (Group Dynamics) ที่ ศูนย์วิจัย
กร ะบวน กา รกลุ่ ม สั มพัน ธ์ ข อง  MIT (The Research Center for Group Dynamics at 
Massachusetts Institute of Technology : MIT)  ไ ด้รั บค าเชิญจา กคณะกร รมา ธิ กา ร และ
คณะกรรมการเก่ียวกับความสัมพันธ์ของผู้น าท้องถิ่นในมลรัฐคอนเนตติกัต (Connecticut) ให้ช่วย
ด าเนินการสัมมนากลุ่มย่อยเพ่ือการวิจัยและฝึกอบรมผู้น าท้องถิ่น 
 การฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการทดลองสังเกตพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่ม
โดยให้ผู้ร่วมกลุ่มทุกคนได้มีโอกาสรับทราบพฤติกรรมองตนเองด้วยวิธีการป้อนข้อมูลย้อนกลับสู่กลุ่ม 
ประสบการณ์จาการจัดประชุมครั้งนี้ท าให้ เลวิน และคณะเชื่อว่า บุคคลน่าจะได้เรียนรู้เรื่องราวของ
ตนเองและของบุคคลอ่ืนจากการปะทะสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในกลุ่ม ซ่ึงอาจท าได้โดยการจัด
ประชุมให้อยู่ร่วมกันในกลุ่มย่อยและการประชุมนี้จัดขึ้นอย่างไม่ก าหนดแบบแผนที่แน่นอนตายตัว  
 เคอร์ท  เลวิ น และคณะผู้ร่ วมงา นของ เขา ได้สรุ ปประโยชน์ ของการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ ดังนี้ 
 (1) ข้อมูลย้อนกลับเก่ียวกับพฤติกรรมที่ป้อนกลับคืนให้กับกลุ่มเก่ียวกับปฏิสัมพันธ์
ภายในกลุ่มนั้นมีผลให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมาก 
 (2) กระบวนการของการสร้างกลุ่ม (Group Building) มีศักยภาพอย่างสูง ต่อการเรียนรู
และสามารถที่จะน าไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ที่เป็นจริงในองค์การ 
 T-group เป็นวิธีการใหม่ที่ได้รับการสนใจให้มีการติดตามท าวิจัยเพ่ิมมากขึ้น ท าให้
ศูนย์วิจัยของทหารเรือและสมาคมการศึกษาแห่งชาติได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในรายละเอียด 
ต่อไป โดยให้ด าเนินวิจัยที่ กัลท์แอคคาดีม่ี (Gould Academy) ในรัฐเมน (Main) สหรัฐอเมริกาการ
ฝึกอบรมได้จัดขึ้นอีกในปี ค.ศ. 1947 ซ่ึงได้ประสบความส าเร็จด้วยดี ดังนั้น มูลนิธิ คาร์เนก้ี 
(Carnegie Foundation) ได้ให้เงินสนับสนุนเพ่ิมเติมเพ่ือต้ังเป็นโครงการวิจัยค้นคว้าในปี  ค.ศ. 
1948 และ 1949 ซ่ึงท าให้เกิดโครงการวิจัยถาวรในหน่วยงานที่เรียกว่าห้องปฏิบัติการแห่งชาติ 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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(National Training Laboratories : NTL) การวิจัยศึกษาเพ่ิมเติมนี้มุ่งเน้นที่จะน าผลการเรียนรู้ที่ได
จาก T-group ไปใช้ด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม ดังเช่น งานของ Douglas Mcgregor ที่ Union 
Carbide งา นของ  Herbert Shepard และ Robes Blacke ที่  ESSO Standard Oil  งา นของ 
Megregor และ Richard Beckhard ที่ General Mills การประยุกต์เทคนิค T-group ไปใช้กับ
องค์การเป็นที่รู้จักกันว่าคือการสร้างทีมงานซ่ึงเป็นกระบวนการเพ่ือช่วยให้กลุ่มงานมีประสิทธิผล
มากขึ้นในการบรรลุผลงาน และ สร้างความพึงพอใจแก่สมาชิกในองค์การ   
 2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการและการส ารวจข้อมูล การป้อนข้อมูลย้อนกลับ  (Action 
research and Survey feedback) 
 องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการคือการส ารวจข้อมูลแลการป้อน
ข้อมูลย้อนกลับ เคิร์ท เลวิน เป็นผู้เริ่มวิธีการส ารวจข้อมูลและการป้อนข้อมูลย้อนกับเขาเป็นคนแรก
ที่ใช้แบบสอบถามเพ่ือส ารวจทัศนคติพนักงานในองค์การและป้อนข้อมูลที่รวบรวมได้กลับไปยัง
องค์การอีกทีหนึ่ง เม่ือ เคิร์ท เลวิน ถึงแก่กรรมในปี ค.ศ. 1947 กลุ่มผู้ร่วมงานของเขาซ่ึงน าโดย เรน
ซิส ลิดเคิร์ท และ ฟรอย์ แมนน์ (Rensis Likert and Floy Mann) ได้ย้ายจากศูนย์วิจัยกระบวนการ
กลุ่มสัมพันธ์ท่ี MIT ไปที่ศูนย์วิจัยส ารวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (The Suroey Research Center 
of University of Michigan) และต่อมาศูนย์วิจัยนี้ได้ชื่อว่าสถาบันวิจัยทางสังคมศาสตร์ ( Institute 
for Social Research) ซ่ึงได้รวมเอาศูนย์วิจัยส ารวจและศูนย์วิจัยด้านกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์เข้า
ไว้ด้วยกัน ลิคเคิร์ท ได้รับเลือกต้ังเป็นผู้น าของสถาบันวิ จัยทางสังคมศาสตร์ ลิคเคิร์ทและคณะได้
พยายามศึกษาวิธีการที่จะให้องค์การได้ใช้ข้อมูลที่ไดจากการส ารวจพฤติกรรม ปฏิกิริยาทัศนคติ 
ค่านิยม และการแสดงออกด้านความรู้สึกนึกคิดของสมาชิกในองค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
พัฒนาประสิทธิภาพขององค์การแนวปฏิบัติโดยทั่วไปในขณะนั้นลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้ว ข้อมูลจะ
ถูกส่งไปยังผู้บริหารคนใดคนหนึ่งแล้วข้อมูลก็เงียบหายไป ผู้ที่ได้รับข้อมูลนั้นๆ ไม่ได้มีการน าข้อมูล
มาอภิปรายหรือวิเคราะห์ร่วมกันกับผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นข้อมูลที่รวบรวมได้จึงไม่ถูก
น ามาใช้เกิดประโยชน์ต่อองค์การท าให้โอกาสในการเปลี่ยนปลงน้อย แต่ถ้า มีการอภิปรายวิเคราะห์ 
และวางแผนงานร่วมกันแล้วก็จะท าให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจขึ้น ด้วยเหตุนี้
ในปี ค.ศ. 1948 ลิคเคิร์ท จึงได้จัดท าโครงการเรียกวาวิธีการส ารวจและการป้อนข้อมูลย้อนกลับและ
ได้แต่งต้ังให้ ฟลอย์แมน์ (Floyd Mann) เป็นหัวหน้าโครงการ  
 3) การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) 
 การบริหารแบบมีส่วนร่วมมาจากความก้าวหน้าของการฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการ การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ การป้อนข้อมูลย้อนกลับ ซ่ึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิกับการบริหาร เรนซิส  ลิคเคิร์ท 
(Rensis Likert) ได้ท าการศึกษาวิจัยเพ่ือหาวิธีที่ ดีที่สุดในการบริหารองค์การให้มีประสิทธิผล ระบบ
บริหารนี้มี 4 ระบบ 
 ระบบท่ี 1 ระบบเผด็จการสมบูรณ์ (Exploitive authoritative systems) เป็นระบบ
ที่อ านาจกาตัดสินใจและการควบคุมอยู่ที่ผู้บริหาร เป็นการสั่ง การจากข้างบนลงข้างล่างให้
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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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) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ปฏิบัติงานใช้วิธีกระตุ้นให้ท างานโดยการบังคับ ลงโทษ และให้รางวัลเป็นบางโอกาส ระบบนี้ผลการ
ท างานมีคุณภาพปานกลาง ไม่ดีไม่เลว   
 ระบบท่ี 2 ระบบเผด็จการแบบมีศิลป์ (Benevolent authoritative system) คล้าย
ระบบที่ 1 แต่แตกต่างกันที่ระบบนี้ยอมให้ลูกจ้างแสดงความคิดเห็นได้บ้างภายในขอบเขตที่ก าหด
เป็นการบริหารที่มีวิธีการปกครองแบบพ่อกับลูก 
 ระบบท่ี 3 ระบบแบบปรึกษาหารือ (Consultative system) เป็นระบบที่ยอมให้
ลูกจ้างแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึ้นตลอดจนยอมให้ลูกจ้างให้ค าปรึกษา
เก่ียวกับปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ท้ายที่สุดผู้บริหารจะเป็นผู้ชี้ขาดในการตัดสินใจ ระบบนี้การเพ่ิมผลผลิต
ดีขึ้นและพนักงานได้รับความพอใจพอประมาณ 
 ระบบท่ี 4 ระบบแบบมีส่วนร่วม (Participative Group) เป็นระบบที่ตรงขามกับ
ระบบที่ 1 ระบบนี้เป็นระบบที่ดีที่สุดในการบริหารมีการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การตัดสินใจและ
แก้ปัญหามาจากกลุ่ม ลักษณะความสมพันธ์ซ่ึงกันและกันและการตัดสินใจระหว่างกลุ่มการท างาน
แต่ละกุล่มจะเหลื่อมล้ าซ้ าซ้อนกัน  
 4) การเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพชีวิตการท างาน (Productivity and Quality-of-
work-life)  
 โครงการที่น าไปสู่การปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพชีวิตการท างาน(Productivity 
and Quality-of-work-life : QWP) ได้พัฒนาขึ้นที่ยุโรประหว่างปี ค.ศ. 1950 มาจากการศึกษาวิจัย
ของ อีริค ทริส (Eric Trist) และผู้ร่วมงานของเขาที่สถาบันมนุษย์สัมพันธ์ทวิสต๊อก (Tavistock 
Institute) ในกรุงลอนดอนโดยตรวจระบบเทคนิคและมนุษย์หรือสังคมในองค์การว่าทั้งสองระบบมี
ควา มเ ก่ีย วข้ อ ง กัน  ท า ให้มีกา ร พัฒนา ออกแบบงา นโดย ใช้วิ ธี ร ะบบเทคนิ คและสั งคม 
(Sociotechnical system ) ซ่ึงเป็นรากฐานที่พยายามให้เกิดการน ามาใช้ที่สหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน 
นักปฏิบัติการยุคบุกเบิกใรอังกฤษ ไอร์แลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน ได้พัฒนาการออกแบบงาน โดยมุ่ง
รวมเทคโนโลยีและคนให้เข้ากันได้ดีขึ้น โดยทั่วไปการออกแบบงานต้องได้รับความร่วมมือจาสหภาพ
แรงงานและฝ่ายจัดการ ผลของการออกแบบงานท าให้พนักงานมีความรอบคอบขึ้น ง านมีความ
หลากหลาย และมีการป้อนกลับผลการท างาน โครงการปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพชีวิต
การท างานเริ่มเข้าสู่อเมริกาในปี ค.ศ. 1960 ซ่ึงมีวิธีตรงข้ามกับการปฏิบัติในยุโรป อเมริกาใช้รูปแบบ
ผสมผสานมากขึ้นน าแนวคิดและเทคนิคที่หลากหลายมาใช้มากกว่าวิธีเดียว ความพยายา มบุกเบิก
ของโรเบิีร์ต ฟอร์ด (Robert Ford) เพ่ือด าเนินการเพ่ิมคุณค่างานที่ AT&T ท าให้มีการใช้ทั้ ง
ภาครัฐบาลและภาคเอกชน ส่วนที่เก่ียวข้องคือการจูงใจพนักงานด้วยการสร้างงานที่ท้าทาย ระดับ
ความรอบคอบเพ่ิมขึ้น และมีการป้อนกลับผลการปฏิบัติงาน โครงการคุณภาพชีวิตการท างานได้
ขยายไปยังงานของแต่ละบุคคล กลุ่มงาน และส่วนงานอ่ืนๆ ในที่ท างาน ซ่ึงมีผลต่อการเพ่ิมผลผลิต
และระดับความพึงพอใจของพนักงาน เช่น ระบบการให้รางวัล การไหลของงาน รูปแบบการจัดการ 
และสภาพแวดล้อมทางกายภาพส่วนที่ขยายนี้มุ่งไปยังผลลัพธ์ท่ีกว่างกว่า ระยะเวลาที่ใช้มากกว่า
โครงการการเพ่ิมคุณค่างานที่ใช้ระยะเวลาสั้นกว่า ที่ส าคัญคุณภาพชีวิตการท างา นได้เพ่ิมมิติวิกฤตที่
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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มีต่อการจัดการในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพปัญหาทางเศรษฐกิจและทรัพยากรมนุษย์เป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นในอเมริกาและประเทศอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ต้องเผชิญระหว่างปี ค.ศ. 1980 ท าให้เกิด
การมุ่งเน้นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพขององค์การมากขึ้น ในจุดหนึ่งการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพชีวิต
การท างานกลายเป็นที่นิยมมาก เรียกว่าเป็นการด าเนินงานทางอุดมคติ การประชุมระหว่างประเทศ
มุ่งเน้นเรื่องความร่วมมือกลุ่มงานระหว่างสหภาพแรงงานและฝ่ายบริหารสนับสนุนแนวคิดคุณภาพ
ชีวิตการท างาน โดยให้พนักงานมีส่วนเก่ียวข้องมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมและการมีประชาธิปไตย
ของอุตสาหกรรม วงจรคุณภาพขยายตัวอย่างมากในบริษัทชั้นน า และแพร่ขยายไปยังประเทศญี่ปุ่น 
วงจรคุณภาพเป็นการฝึกอบรมพนักงานในการหาวิธีแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมการท างาน การเพ่ิม
ผลผลิต และการควบคุมคุณภาพ และน าไปพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานให้ดีขึ้น  
 5) การเปล่ียนแปลงกลยุทธ์ (Strategic Change)  
 การเปลี่ยนแปลงทางกลยุทธ์มีอิทธิพลต่อวิวัฒนาการการพัฒนาองค์การเม่ือไม่นานมานี้
เนื่องจากองค์การ ระบบเทคนิค การเมือง และสภาพแวดล้อมทางสังคมมีความซับซ้อนและไม่
แน่นอนมากขึ้น ขนาดและลักษณะที่ยากแก่การเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงองค์การเพ่ิมขึ้นก่อให้เกิด
ความจ าเป็นต่อด้านกลยุทธ์จากการพัฒนาองค์การและส่งเสริมกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผน
ระดับองค์การ  
 การเปลี่ยนแปลงทางกลยุทธ์มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมขององค์การ กลยุทธ์และ
การออกแบบองค์การ เครื่องมือสอดแทรก การเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธ์รวมถึงความพยายามที่จะ
ปรับปรุงให้มีความสมดุลระหว่างระบบเทคนิคการเมืองและวัฒนธรรม ความจ าเป็นที่ ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์มาจากแรงกระตุ้นต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น การเพ่ิมกฎระเบียบ ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี หรือ การมีผู้บริหารระดับสูงคนใหม่จากภายนอกองค์การ  
 ริชาร์ด เบคเฮิร์ด (Richard Beckhard) ได้ประยุกต์ใช้เปลี่ยนแปลง เช่น กลยุทธ์กับ
องค์การระบบเปิด เขาเสนอแนะสิ่งแวดล้อมในองค์การและกลยุทธ์สามารถอธิบายและวิเคราะห์ได้
ตามภารกิจหลักขององค์การ สภาพแวดล้อมที่ ต้องการและความรับผิดชอบขององค์การท าให้
สามารถลดและปรับปรุงการปฏิบัติงาน ผู้น าการเปลี่ยนแปลงเสนอแนะแม่แบบการเปลี่ยนแปลง
หลายแม่แบบ แต่ละแม่แบบต้องตระหนักถึงกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงรวมหลายๆระดับในองค์การ
และการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมองค์การต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงและมี
ผลกระทบท่ีส าคัญต่อการปฏิบัติงาน 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ก าลังใจและประสิทธิภาพในการท างานของคนงาน ผลที่เกิดขึ้นก็คือปัญหาดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น  
สถาบันทวิสต๊อกจึงได้เสนอแนะให้ผสมผสานทั้งสองระบบ ซ่ึงได้แก่ระบบเทคนิคและระบบสังคมเข้า
ด้วยกัน เนื่องเพราะการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งต้องมีผลกระทบต่อกันและกัน จึงไม่ควรเน้น
ความส าคัญด้านเทคนิคหรือด้านมนุษย์เพียงด้านใดด้านหนึ่ง แต่ต้องมุ่งเน้นปฏิสัมพันธ์ท้ังสองด้าน  
 
2. ความหมายของการพัฒนาองค์การ  
 การพัฒนาองค์การ (Organization Development) หรือที่เรียกสั้นๆว่า O.D นักวิชาการ
หลายท่านให้ความหมายไว้ต่าง ๆ ดังนี้  
 เวนเดล เฟรนซ์ และ เซซิล เบลล์ จูเนียร์ (Wendell L. French, and Cecil. Bell Jr.) 
ได้ชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาองค์การ หมายถึง การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงในการพยายามระยะ
ยาวที่จะปรับปรุงความสามารถในการแก้ปัญหาขององค์การและฟ้ืนฟูองค์การ โดยท าการวินิจฉัย 
วัฒนธรรมการบริหารขององค์การโดยเฉพาะวัฒนธรรมของการท างานร่วมกันของกลุ่ม ทั้งกลุ่มที่
เป็นทางการกลุ่มชั่วคราว และระหว่างกลุ่ มต่างๆโดยอาศัยความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาด้านการ
เปลี่ยนแปลงและมีการใช้ทฤษฎีและเทคโนโลยีทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ รวมทั้ งการวิจัย
เชิงปฏิบัติการเข้าช่วย 
 วอเรน เบนนิส (Warren G. Bennis) เห็นว่าการพัฒนาการองค์การเป็นการตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นยุทธ์ศาสตร์ทางการศึกษาที่สลับซับซ้อน ซ่ึงมุ่งใช้เปลี่ยนแปลงความเชื่อ
ทัศนคติ ค่านิยม และโครงสร้างขององค์การ เพ่ือให้องค์การสามารถปรับปรุงตัวเองให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยี และสิ่งท้าทายใหม่ๆทางธุรกิจ รวมตลอดถึงการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การเอง  
 ไมเคิล อี แมคกิล (Michael E. Megill) ได้ให้ความหมายขอลการพัฒนาองค์การว่า การ
พัฒนาองค์การเป็นกระบวนการของการวางแผนที่ มุ่งจะพัฒนาความสามารถขององค์การ เพ่ือให้
สามารถที่จะบรรลุและธ ารงไว้ซ่ึงระดับของการปฏิบัติงานที่พอใจที่สุด ซ่ึงสามารถวัดได้ในแง่ของ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ ความเจริญเติบโตขององค์การ  
 ริชาร์ด เบคเฮิรค (Richard Beckhard) ได้ให้ความหมายว่า การพัฒนาองค์การ คือ 
ความพยายามการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผน ซ่ึงกระท าต่อระบบทั้งองค์การ โดยเริ่มจากฝ่ายบริหาร
ระดับสูง เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและความเจริญเติบโตให้กับองค์การ โดยใช้การวางแผนเข้ า
สอดแทรก (Planned Interventions) ในกระบวนการต่างๆขององค์การใช้ความรู้ทางพฤติกรรม
ศาสตร์ 
 ทางด้านนักวิชาการของไทย อรุณ รักธรรม ได้ให้ความเห็นว่า การพัฒนาองค์การคือ
ความพยายามอย่างมีแผนทั้งองค์การและเริ่มจากฝ่ายจัดการระดับสูง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
องค์การและความเจริญงอกงามขององค์การด้วยการเปลี่ยนแปลงม่ีมีแผน หรือการใส่สิ่งสอดแทรก
อย่างมีแผน (Planned Interventions) ใน "กระบวนการ" ขององค์การ โดยใช้ความรู้ทางพฤติกรรม
ศาสตร์  
 มนูญ วงศ์นารี ได้สรุปความหมายการพัฒนาองค์การว่า  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 
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 1) แนวคิดหรือความพยายามในการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผน  
 2) ในระบบทุกระบบที่ประกอบขึ้นเป็นองค์การ  
 3) โดยอาศัยผลความรู้ที่ได้รับมาจากศาสตร์ทางด้านพฤติกรรม หรือ (พฤติกรรมศาสตร์) 
เข้าสอดแทรกอย่างมีแผนในระบบและกระบวนการต่างๆ ขององค์การ  
 4) เพ่ือวัตถุปร ะสงค์ในการด ารงคงไว้ ซ่ึ งดุลยภาพของระบบทุกระบบเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพประสิทธิผล ตลอดจนความเจริญเติบโตและเพ่ือความสามารถในการปรับตัวของ
องค์การให้เข้ากันได้กับสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป  
 หากพิจารณาจากความหมายการพัฒนาองค์การในทัศนะของนักวิชาการต่าง ๆ เหล่านี้  
จะเห็นได้ว่ามีส่วนที่คล้ายคลึงและแตกต่างกันบ้าง แต่ไม่ว่าความหมายจะเป็นอย่างไรก็ตาม จุดร่วม
ที่ส าคัญก็คือ การพัฒนาองค์การนั้นเป็นเรื่องของความต้องการ ที่จะให้องค์การมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางที่ ก้าวหน้าขึ้นในอนาคต โดยใช้ความรู้ทางพฤติกรร มศาสตร์เป็นหลัก และทิศทางที่
ก้าวหน้าขององค์การในอนาคตนั้นจะเป็นระบบขององค์การที่ได้มีการจัดรูปแบบ  
 
3. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์การ  
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มี ดังนี้  
 1) เพ่ือช่วยให้หน่วยงานหลุดพ้นจากกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการท างานและ
การตัดสินใจที่ ดี ตลอดจนโครงสร้างระบบการท างานให้สามารถปรับและยืดหย่ีนให้เหมาะสมกับ
ลักษณะของงานไม่ใช่ต้องปรับงานหรือภาระกิจที่จะต้องท าให้สอดคล้องกับโครงสร้างที่เป็นอยู่ เดิม
โดยยึดแนวคิดที่ว่า รูปแบบต้องมาที่หลังหน้าที่ (forms follow functions) ไม่ใช่ท างานในลักษณะ
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ประสงค์รวมขององค์การเป็นแนวทาง ตลอดจนสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันต่อวัตถุประสงค์
ขององค์การแก่คณะบุคคลที่ท างานอยู่ในองค์การทั้งหมด  
 6) เพ่ือกระตุ้นให้สมาชิกในองค์การเกิดความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากันเพ่ือแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งในทางสร้างสรรค์มากกว่าการไม่ยอมรับว่ามีปัญหาเกิดขึ้น และพยายามหาทางให้ความ
ขัดแย้งอยู่ภายในกรอบของเป้าหมาย หรือให้มีความสัมพันธ์ต่อจุดมุ่งหมายของงานมากขึ้น  
 7) เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศในการท างานที่การตัดสินใจมาจากฐานข้อมูลมากกว่า
ค านึงถึงอ านาจตามหน้าที่หรือบทบาทท่ีเป็นอยู่  
 8) เพ่ือเพ่ิมสัมพันธ์ภาพให้ดียิ่งขึ้นระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การ รวมตลอดถึง
ระหว่างผู้บังคับบัญชาในทุก ๆ ระดับขันขององค์การ  
 9) เพ่ือขจัดอุปสรรคข้อขัดข้องเก่ียวกับการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและกลุ่มคนทั้งใน
แนวราบและแนวด่ิง  
 10) เม่ือมุ่งเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม (ความเชื่อ สิ่งที่เคยปฏิบัติ) ที่ล้าสมัยไม่เอ้ืออ านวยต่อ
การท างานขององค์การอันเป็นตัวถ่วงความเจริญขององค์การให้เป็นแรงผลักดันหรือตัวเส ริมสร้าง
วิธีการแก้ปัญหาที่ดี ระหว่างบุคคล และระหว่างกลุ่ม และในทุกระดับขององค์การ ให้ปฏิบัติงาน
บรรลุผลมากยิงขึ้น  
 11) เพ่ือเพ่ิมระดับความไว้เนื้อเชื่อใจ (trust) ความเปิดเผยและความร่วมมือสนับสนุน
ระหว่างบุคคล และระหว่างกลุ่ม และในทุกระดับขององค์การ ให้ปฏิบัติงานบรรลุผลมากยิ่งขึ้น  
 12) เพ่ือพัฒนาระบบการให้บ าเหน็จรางวัลหรือความดีความชอบที่ยอมรับทั่งความส าเร็จ
ในเป้าหมายขององค์การและในด้านการพัฒนาความก้าวหน้าของบุคคล 
 13) เพ่ือช่วยให้การบริหารของฝ่ายบริหารระดับต่าง  ๆ สอดคล้องกับเป้าหมายของ
องค์การยิ่งขึ้นมากกว่าบริหารไปตามประสบการณ์เก่า หรือตามเป้าหมายซ่ึงไม่ค่อยจะมีความหมาย 
และเป็นประโยชน์ต่อขอบเขตความรับผิดชอบนั้น ๆ  
 14) เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้สึกของบุคคลในองค์การให้รู้จักควบคุมตนเองและมีทิศทางเพ่ือ
ความเจริญก้าวหน้าของตัวเองในการด าเนินงานให้มากขึ้น  
 15) เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความรับผิดชอบของกลุ่มสร้างความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกันซ่ึงไม่ใช่
ความรับผิดชอบตามกฎหมายเท่านั้น แต่ให้มีความรับผิดชอบผูกพันทางจิตใจด้วย  
 
4. ความจ าเป็นในการพัฒนาองค์การ  
 เหตุที่ต้องมีการพัฒนาองค์การเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ ที่ เกิดขึ้นทั้งจาก
ภายในและภายนอกองค์การจึ งท าให้เกิดความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข
สภาพการณ์บางอย่างภาพในองค์การให้สอดคล้องกับภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ความจ าเป็นในการ
พัฒนาองค์การ มีดังนี้  
 1) ความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ทางด้านการจัดการในองค์การใหม่ เช่น 
การปรับปรุงแก้ไขกรรมวิธีในการปฏิบัติงาน ระบบการวินิจฉัยสั่งการ การจูงใจ ระบบการ
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ติดต่อสื่อสาร ระบบการให้รางวัล เป็นต้น ดังนั้นองค์การจึงต้องมีการวางแผนการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวอย่างมีระบบ 
 2) ความจ าเป็นที่ต้องสร้างบรรยากาศขององค์การที่สามารถสนองทั้งความต้องการของ
บุคคลและขององค์การให้สอดคล้องกับ เเละความจ าเป็นที่จะต้อง เปลี่ยนแปลงสภาพเเวดล้อมใน
องค์การให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  
 3) ความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ค่านิยม และขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ปฏิบัติภายในองค์การเสียใหม่  
 4) ความจ าเป็นทีต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างและบทบาทใหม่ เนื่องจากการจัด
โครงสร้างและการก าหนดบทบาทต่าง ๆ อาจยังไม่เหมาะสม หรือขาดชัดเจน  
 5) ความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงความร่วมมือร่วมใจในระหว่างกลุ่มให้ดียิ่งขึ้นรวมทั้ง
ความจ าเป็นที่จะต้องสร้างทีมงานให้เข้มแข็ง เพ่ือรับหรือเผชิญกับปัญหาใหม่  
 6) ความจ าเป็นทีจะต้องท าให้ระบบการสื่อสารเป็นไปอย่างเปิดกว้างยิ่งขึ้นต้องทั่วถึง
ชัดเจน  
 7) ความจ าเป็นที่จะต้องมีการวางแผนและก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่ ดีกว่าเดิม
ปัจจุบันการวางแผนและการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานเป็นหน้าที่ของทุก ๆ คนในองค์การที่
ควรท าร่วมกัน  
 8) ความจ าเป็นที่จะต้องยุบรวมหน่วยงานหรือขยายงาน ตลอดจนการเจริญเติบโตใน
ขนาดขององค์การ ท าให้ต้องมีการจัดองค์การใหม่  
 9) ความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการจูงใจบุคลากรในองค์การเพ่ือให้พนักงานเกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการท างาน  
 10) ความจ าเป็นทีจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสิงแวดล้อมใหม่ ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วเช่น การเปลี่ยนแปลงด้านขนาดขององค์การ ความต้องการจากผู้รับบริการ เทคโนโลยี
ทางการผลิต การตลาด การติดต่อสื่อสาร สภาวะทางเศรษฐกิจที่ขยายตัว การเปลี่ยนแปลงในด้าน
นโยบายทางการเมือง  
 
5. กระบวนการพัฒนาองค์การโดยใช้แม่แบบการแก้ไขปัญหา 
 ได้อธิบายกระบวนการพัฒนาองค์การ โดยพิจารณาในแง่ของแม่แบบการแก้ปัญหา 
(Problem - Solving Model) ไว้ 6 ข้นตอน คือ (มบูญ วงค์นารี หน้า 25-36)  
 ขั้นตอนท่ี 1 การตระหนักรับรู้ปัญหา หมายถึง การที่ผู้บริหารยอมรับรู้ว่ามีอุปสรรค
ขัดข้องบางอย่างเกิดขึ้นในหน่วยงาน และอุปสรรค์นั้นเป็นปัญหาที่จ า เป็นจะต้องได้รับการปรับปรุง
แก้  
 ขั้นตอนท่ี 2 การรวบรามข้อมูล หมายถึง การหาข้อเท็จจริงเก่ียวกับปัญหาที่เกิดขึ้นใน 
องค์การว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร โดยอาศัยเทคนิควิธีการรวบรวมข้อมูลหลายอย่างรวมกัน เช่น 
การสังเกต การสัมภาษณ์ การออกแบบสอบถาม การประชุมเพ่ือทราบความรู้สืกนึกคิด ( Sensing) 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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การระบายความในใจ (collages) การส ารวจแบบมาตราส่วนของ Rensis Likert การทบทวน
ประเมิน ผลหน่วยงานหรือองค์การ ฯลฯ  
 ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจวินิจฉัยปัญหาองค์การ หมายถึงการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่
รวบรวมมาได้ เพ่ือก าหนดหรือชี้ให้เห็นว่า " สภาพการณ์ขององค์การทีเป็นอยู่จริงในปัจจุบันเป็น
อย่างไร " และในขณะเดียวกันได้องสามารถชี้ให้เห็นได้อีกว่า "  สภาพการณ์อย่างใดท่ีองค์การ
ต้องการจะเป็น"  
 ขั้นตอนท่ี 4 การวางแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงองค์การ หมายถึงการก าหนดเป้าหมาย
หรือทิศทางที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการเลือกวิธีการและสิ่งสอดแทรกที่เหมาะสม รามถึงการวางแผน
รายละเอียดเก่ียวกับวิธีการและสิ่งสอดแทรกที่จะน าไปใช้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงองค์การ  
 ขั้นตอนท่ี 5 การใส่สิ่งสอดแทรกหรือวิธีการด าเนินการเปลี่ยนแปลงองค์การ หมายถึง 
การน าแผนเปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติหรือเข้าไปสอดแทรกในกระบวนการต่าง ๆ ตามสภาพการณ์ที่เป็น
จริงขององค์การ 
 ขั้นตอนท่ี 6 การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงองค์การ หมายถึงการตรวจสอบดูว่า"สิ่งที่
ด้องการเปลี่ยนนั้นเปลี่ยนไปหรือไม่ และในขณะเดียวกัน “สิ่งทีเปลี่ยนไปนั้นเป็นไปตามความ
ต้องการหรือไม่" การวัดผลในโครงการพัฒนาองค์การจะมุ่งเน้นในเรื่องความรู้ทักษะ ทัศนคติ 
พฤติกรรม ผลงานที่ได้รับ 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ภาพท่ี 1 กระบวนการพัฒนาองค์การโดยใช้แม่แบบการแก้ปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. แนวคิดเก่ียวกับความขัดแย้ง 
 แนวความคิดเก่ียวกับความขัดแย้งในองค์การสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 แนวคิด คือ  
 1) แนวคิดแบบคงเดิม (Tradition view) เห็นว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงไม่
ควรเกิดขึ้นเพราะจะก่อให้เกิดผลในทางลบ  
 2) แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral view) เห็นว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
โดยธรรมชาติ ทุกกลุ่มทุกสังคมไม่อาจหลีกเลียงปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งได้ ความขัดแย้งไม่ใช่
สิ่งที่เลวร้าย แต่เป็นสิ่งที่อาจน าไปสู่ผลทางบวกต่อการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ผลโดยตรง 

- ปริมาณ 
- คุณภาพ 
- ค่าใช้จ่าย 
- บริการ 
- อัตราการเข้าออก

ของพนักงาน 
ผลโดยอ้อม 

- ขวัญก าลังใจ 
- การขาดงาน 
- การขัดแย้ง 
- ความเฉื่อยชา 
- การหน่วงเหี่ยว

งาน 
- การร้องทุกข์ ฯลฯ 

สภาพแวดล้อมภายนอก 

ปัจจัยน าเข้า 

(Input) 

ปัจจัยน าออก 

(Output) 

ระบบทางการงาน 

ระบบทางสังคม(มนุษย์) 

ระบบทางบริหาร ระบบทางวิทยาการ 

สภาพแวดล้อมภายนอก 

(1) การตระหนักรับรู้
ปัญหา 

(2) การรวบรวมข้อมูล 

(3) การวางแผนเปล่ียนแปลงองค์การ (5) การด าเนินการเปล่ียนแปลง 

(6) การประเมินผล 

ที่มา : มนูญ วงศ์นารี, หน้า 26 
(4) การวางแผนเปล่ียนแปลงองค์การ 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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 3) แนวคิดปฏิสัมพันธ์ ( Interactions view) เห็นว่าความขัดแย้งนอกจากเป็นเรื่อง
ธรรมชาติและไม่ใช่สิ่งเลวร้ายแล้วความขัดแย้งบางเรื่องยังเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องกระตุ้นให้เกิดขึ้น
เพ่ือประสิทธิผล ขององค์การ 
 จะเห็นได้ว่าความขัดแย้งเป็นลักกษณะประการหนื่งขององค์การที่มีอยู่ทั่วไปเเละเป็น
เรื่องธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ความขัดแย้งเกิดจากพฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่ม
ต่างๆ ที่มีความแตกต่างกันความขัดแย้งอาจมีผลต่อองค์การทั้งในทางสร้างสรรค์และทางท าลาย 
ความขัดแย้งที่ มีผลทางสร้างสรรค์ท าให้หน่วยงานไม่หยุดอยู่กับที่ ก้าวรุดหน้าอยู่ เสมอเกิดความคิด
ริเริ่มใหม่ เม่ือความขัดแย้งมีประโยชน์ต่อองค์การจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและการกระตุ้นให้เกิดขึ้นใน
องค์การเพ่ือผลาของความก้าวหน้า การคิดเหมือนกันหรือคิดในทางเดียวกันตลอดไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอ
ไปอาจท าให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่ากลุ่มคิดอย่างเดียวกันตลอด (Group think) ซ่ึงอาจก่อให้เกิด
การหลงผิดและขาดการทัดทานกันได้ ความขัดแย้งที่มีผลทางท าลาย ท าให้ขาดบรรยากาศของ
ความเชื่อถือไว้วางใจ องค์การไม่สามารถอยู่รอดหรือด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องควบคุมความขัดแย้งให้อยู่ในระดับที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ 
 ประเภทของความขัดแย้ง ถ้าแบ่งความขัดแย้งโดยยึดคู่กรณีเป็นหลักอาจแบ่งได้ดังนี้   
 1) ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในบุคคล เกิดขึ้นเม่ือบุคคลมีความไม่แน่ใจเก่ียวกับว่าเขาถูก
คาดหวังให้ปฏิบัติงานอะไร หรืออาจเกิดจากการที่บุคคลมีทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ ไม่สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมที่เขาเป็นสมาชิกอยู่ เป็นต้น มีบางครั้งอาจเกิดจากความไม่แน่ใจในความรู้
ความสามารถของตนเอง ว่าจะปฏิบัติงานตามแผนที่ได้วางไว้ได้หรือไม่ ท าให้เกิดความวิตกกังวล 
หรือเกิดความว้าวุ่นสับสนจนตัดสินใจไม่ได้  
 2) ความขัดแย้งระหว่างบุคคล สาเหตุทั่วไปมาจากบุคลิกภาพส่วนตัวหรือบทบาทในการ
ท างานแตกต่างกัน ความคิดเห็นไม่เหมือนกัน ความขัดแย้งจึงเกิดขึ้นได้ทั้งในระดับเดียวกันหรือต่าง 
ระดับ เช่นเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา กับผู้ใต้บังคับบัญชา  
 3) ความขัดแย้งระหว่างบุคคลและกลุ่ม  จะเก่ียวพันกับวิธีที่แต่ละบุคคลปฏิบัติต่อ
กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือเเนวปฏิบัติของกลุ่ม ซ่ึงอาจขัดแย้งกับบุคคลส่วนใหญ่ในกลุ่ม 
 4) ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มภายในองค์การเดียวกัน เป็นความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในองค์การ เนื่องจากต่างฝ่าย ต่างพยายามต้องการให้บรรลุเป้าหมายและประโยชน์ของ
กลุ่ม เเต่ละหน่วยงานต้องเก่ียวข้องหรือประสานงานกันซ่ึงอาจเกิดความขัดแย้งกัน เพราะเป้าหมาย
ต่างกัน หรือประโยชน์ของแต่ละกลุ่มขัดกันก็ได้  
 5) ความขัดแย้งระหว่างองค์การ เป็นความขัดแย้งระหว่างองค์การธุรกิจที่ มีการแข่งขัน
กัน ในด้านการผลิต การให้บริการ การก าหนดราคาสินค้า เพ่ือผลก าไรในธุรกิจของตน  
 ผลของความขัดแย้ง ( Outcomes)  
 ผลของความขัดแย้งในองค์การแยกพิจารณาได้ 2 ด้าน คือ  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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 - ผลด้านบวก คือ เป็นความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ อันจะน าไปสู่ความคิดริเริ่มใหม่ ๆ มี
การตัดสินอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดประโยชน์ และความกระตือรือร้น หน่วยงาน ไม่หยุดอยู่ กับที่
และช่วยลดความตึงเครียดในการท างาน  
 - ผลด้านลบ คือ เป็นผลในทางท าลาย จะน าไปสู่ความตึงเครียดในการท างาน เกิดความ
แตกแยก ขาดบรรยากาศของความเชื่อถือไว้วางใจ ให้ประสิทธิภาพการท างานลดต่ าลง มีความ
ล่าช้าในการสื่อสารซ่ึงผลที่ี ตามมาท าให้ประสิทธิภาพการท างานลดลง  
 
7. การแก้ปัญหาความขัดแย้งท าได้หลายวิธี  
 การแก้ปัญหาความขัดแย้งท าได้หลายวิธี ดังนี้ 
 1) การบังคับและกดดัน ซ่ึงจะท าให้มีการเเพ้ชนะ โดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้อ านาจหน้าที่ที่
เป็นทางการ  
 2) การประนีประนอม เป็นวิธี การเจรจาต่อรองเป็นการแลกเปลี่ยนความยินยอม คู่กรณี
แต่ละฝ่ายต่างก็ได้ประโยชน์และต้องยอมเสียประโยชน์บ้าง  
 3) การเเก้ปัญหาร่วมกัน คู่กรณีต้องร่วมมือกันแก้ไขความขัดแย้ง หรือหาทางออกที่
เหมาะสม 
 การแก้ปัญหาความขัดแย้งก่อให้เกิดผู้แพ้และผู้ชนะในสามาลักษณะ  
 ลักษณะที่ " แพ้ -แพ้ " คู่กรณีทั้งสองฝ่ายจะสูญเสียทั้งคู่  
 ลักษณะที่ " ชนะ - เเพ้ "คู่กรณีฝ่ายหนึ่งพยายามให้ตนเป็นผู้ชนะในขณะที่ฝ่ายหนึ่งเเพ้  
 ลักษณะที่ " ชนะ-ชนะ " ทั้งสองฝ่ายได้รับผลตอบแทนทีเป็นรางวัลท้ังคู่ 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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พฒันารปูแบบการบริหารสถานศกึษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัย 
THE  INCLUSIVE SCHOOLING DEVELOPMENT MODEL FOR EARLY 

CHILDHOOD EDUCATION 

วรีย์นันทน์  สิริกรกาญจนา  เด่น  ชะเนตยิัง 
Vareenun   Sirigonganjana, Den  Chanetiyoung 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาแบบเรียนรวม เพื่อน าเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมที่เหมาะสม 
และเพื่อรับรองรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
เป็น จ านวน 30 คน  เก็บข้อมูลโดย การวิเคราะห์เอกสาร (Content Analysis) การสัมภาษณ์ 
(Interview) และเทคนิคแบบเดลฟาย (Delphi Technique) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าเฉลีย่ 
�̅�𝑥 และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน S.D.  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. เห็นด้วยกับองค์ประกอบของการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียน
รวม  ส าหรับเด็กปฐมวัย คือ องค์ประกอบของรูปแบบ  ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ และด้านการวัดผลประเมินผล 
 2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้เทคนิคเดล
ฟาย พิจารณาจากค่ามัธยฐานของแต่ละข้อสูงตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และค่าพิสัยควอไทล์ตั้งแต่ 
1.50 ลงมา 
 3. การรับรองคุณภาพรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ตามมาตราฐานด้านต่างๆ ดังน้ี ด้านอรรถประโยชน์ เห็นด้วยในระดับมาก �̅�𝑥 = 4.31 
ด้านความเป็นไปได้ เห็นด้วยในระดับมาก �̅�𝑥 = 4.51  ด้านความเหมาะสม เห็นด้วยในระดับ
มาก �̅�𝑥 = 4.50 ด้านความถูกต้อง เห็นด้วยในระดับมาก �̅�𝑥 = 4.45 
ค าส าคัญ :    การพัฒนารูปแบบ,การบริหารสถานศึกษา,สถานศึกษาแบบเรียนรวม 
 
 
 

                                                             
 นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ABSTRACT 
 This  research  aimed  to  investigate  the  elements  of  administration 
models  for  coeducation  school  in  order  to  propose  appropriate  models  
for  administration  of  coeducation  school  and  for  accreditation  of  such  
models. The  sample  group  of  this  study  comprised  of  30  subjects.  Data  
was  collected  by  Content  Analysis, Interview  and  Delphi  Technique  and  
then  analyzed  by  applying �̅�𝑥 and  Standard  Deviation  (SD) 
 The Findings   from   this   research  suggested  that: 
 1.  Agree   with  the  elements  of  administration  model  development  for  
coeducation  school  including  elements  of  the  model, learning  activities, media  
and  learning  sources  as  well  as   measurement  and  assessment. 
 2.  Administration  models  for  coeducation  school  for  chiIdhood;  upon  
appIying  Delphi  Technique,  based  on  the  median  of  each  item  was  as  high  as  
3.5  or  above  while  the  interquartile  range  was  at  1.5  or  below. 
 3.  Accrerditation  of  models  for  coeducation  school  for  childhood  
referred  to  standards  for  various  aspects  including  utiIity  aspect  ( high  Ievel  of  
agreement, �̅�𝑥=4.31), feasibiIity  study  aspect  (high  level  of agreement, �̅�𝑥=4.51), 
suitability  aspect  (high  level  of  agreement, �̅�𝑥=4.50) and  validity  aspect  
(high  level  of  agreement, �̅�𝑥=4.45), respectively. 
Keywords  :  Development  of  models, school  administration, co-educational school 
 
 
1.บทน า 
 การศึกษาเป็น เคร่ืองมือส าคัญที่ใช้ในการพัฒนามนุษย์ การให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาการของเด็กในทุกด้าน ๆ ของช่วงอายุแรกเกิดจนกระทั่งถึงห้าขวบ หรือวัยก่อนเข้าเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่หน่ึงที่เรียกกันว่า “เด็กปฐมวัย” น้ัน ให้มีพัฒนาการได้อย่างเหมาะสมและสามารถ
เติบโตไปอย่างมีคุณภาพ ซ่ึงจะส่งผลดีต่ออนาคตของสังคมและประเทศชาติอีกด้วย จากข้อมูลของนัก
เศรษฐศาสตร์ รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ศ.ดร.เจมส์ เจ เฮกแมน จากมหาวิทยาลัยชิคาโก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวว่า “การลงทุนในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและให้
ผลตอบแทนแก่สังคมดีที่สุดในระยะยาว” โดยคืนผลตอบแทนกลับคืนมาในอนาคตมากถึง 7 เท่า เป็น
ทั้งการเพิ่มคุณภาพทรัพยากรบุคคลของประเทศ และลดอัตราการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
องค์การยูนิเซฟซ่ึงเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติซ่ึงมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 
พัฒนาการสุขภาพ รวมถึงความเป็นอยู่ของแม่และเด็กในประเทศที่ก าลังพัฒนาได้กล่าวว่า เด็กปฐมวัย
ที่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย จะมีทักษะทางกายภาพ ความฉลาดทางด้านสติปัญญา 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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และความฉลาดทางด้านอารมณ์ สูงขึ้นกว่าปกติ ซ่ึงจะน าไปสู่การมีโอกาสในการเรียนรู้ต่อในระดับที่
สูงขึ้น และเป็นแรงงานท่ีมีคุณภาพท่ีมีรายได้สูง ส่งผลให้อัตราการก่อคดีหรือสร้างปัญหาสังคมลด
น้อยลงด้วย (อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย, 2557) 
 ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0–5 ปี) ระยะยาว พ.ศ. 2550–
2559 ได้ให้ความหมายค าว่า “เด็กปฐมวัย” หมายถึงเด็กตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 
วัน หรือต่ ากว่า 6 ปี ส่วนการจัดการการศึกษาน้ันสามารถแบ่งเป็น 3 รูป แบบคือ การศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยต้องเน้นผู้เรียนเปน็
ส าคัญ และจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความถนัด ความสนใจของผู้เรียน เน่ืองจากช่วงปฐมวัยเป็นช่วง
ที่มีการพัฒนาการด้านสมอง และการเรียนรู้อย่างรวดเร็วท่ีสุด ดังน้ันจึงถือได้ว่าช่วงปฐมวัยเป็นช่วงวัย
ที่ต้องการการปลูกฝังดูแลเป็นพิเศษ เพื่อจะได้เป็นรากฐานที่ส าคัญของการเรียนรู้ และการพัฒนา
ตลอดชีวิต เพื่อให้เติบโตเป็นเด็กฉลาดและประสบความส าเร็จในชีวิต (การดูแลและการศึกษา เด็ก
ปฐมวัย, 2556) จากการติดตามพัฒนาการของเด็กไทยพบว่า เด็กมีพัฒนาการที่ล่าช้าทั้งทางด้าน
สติปัญญา การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ภาษา และการปรับตัว ทั้งน้ีเน่ืองจากขณะน้ีเด็ก
ปฐมวัยได้รับการสนับสนุนที่ไม่เหมาะสมกับธรรมชาติของวัย เช่น จากการที่ผู้ปกครองให้เด็กเรียนกวด
วิชาเพื่อสอบเข้าโรงเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีชื่อเสียง และอีกปัญหาหน่ึงที่ส าคัญคือ การที่โรงเรียนใน
ระดับอนุบาลจ านวนมากเปิดสอนพิเศษเพิ่มเติมในช่วงวันหยุดหรือปิดเทอม รวมถึงการเร่งเรียน การ
เขียนและการอ่าน เกินการพัฒนาการของเด็ก ซ่ึงเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ท าให้การศึกษาปฐมวัยในปัจจุบัน มุ่งเน้นแต่การท่องจ าความรู้ เพื่อสอบแข่งขัน และเน้น
เฉพาะ ด้านเน้ือหาสาระมากกว่าการพัฒนาด้านทักษะกระบวนการ ได้แก่ การคิด แก้ปัญหา การ
ตัดสินใจ การให้เหตุผล รวมถึงการขาดการพัฒนาดา้นคุณธรรม และคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้
การด าเนินชีวิต ส่งผลให้เด็กขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ขาดทักษะในการท างานร่วมกับคนอ่ืน และ
ขาดทักษะความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน (เปิดสถานการณ์เด็กปฐมวัย พบปรากฏการณ์เร่ง
เรียนตั้งแต่วัยอนุบาล, 2557) 
 นอกจากน้ีมีก็มีข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. 2555 ได้ส ารวจ
จ านวนเด็กปฐมวัยที่มีอายุ 0–5 ปีมีจ านวน 4,585,759 คน ซ่ึงแบ่งตามการดูแลและการจัดการศึกษา
สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กอายุ 0–1 ปี จ านวน 1,509,017 คน และกลุ่มเด็กอายุ 2–5 ปี 
จ านวน 3,076,742 คน พบประเด็นท่ีน่าสนใจคือ ในการดูแลเด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 0–1 ปี ที่ได้รับ
การดูแลเบื้องต้นจากครอบครัว ยังขาดการส่งเสริมและดูแลอย่างเป็นระบบ เน่ืองจากครอบครัวส่วน
ใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการดูแลเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสม ตามการพัฒนา การ
เข้าไม่ถึงโอกาสทางการศึกษา มีเด็กอายุ 2–5 ปี จ านวนประมาณ 365,506 คน หรือร้อยละ 12 ของ
เด็กในช่วง 2–5 ปี ที่ยังไม่ได้เรียนหนังสือขาดการดูแลที่ดีและมีคุณภาพ โดยมีเด็กอายุ 2–5 ปี จ านวน 
911,111 คน หรือร้อยละ 30 ของเด็กในช่วงอายุ 2–5 ปี อยู่ในการดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ไม่ได้
มาตรฐาน หรือมีมาตรฐานในเกณฑ์ระดับขั้นต่ า 
 ยุคของการปฏิรูปการศึกษา ตามมาตรา 10 วรรคสอง ก าหนดว่า “การจัดการศึกษา
ส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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และความฉลาดทางด้านอารมณ์ สูงขึ้นกว่าปกติ ซ่ึงจะน าไปสู่การมีโอกาสในการเรียนรู้ต่อในระดับที่
สูงขึ้น และเป็นแรงงานท่ีมีคุณภาพท่ีมีรายได้สูง ส่งผลให้อัตราการก่อคดีหรือสร้างปัญหาสังคมลด
น้อยลงด้วย (อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย, 2557) 
 ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0–5 ปี) ระยะยาว พ.ศ. 2550–
2559 ได้ให้ความหมายค าว่า “เด็กปฐมวัย” หมายถึงเด็กตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 
วัน หรือต่ ากว่า 6 ปี ส่วนการจัดการการศึกษาน้ันสามารถแบ่งเป็น 3 รูป แบบคือ การศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยต้องเน้นผู้เรียนเปน็
ส าคัญ และจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความถนัด ความสนใจของผู้เรียน เน่ืองจากช่วงปฐมวัยเป็นช่วง
ที่มีการพัฒนาการด้านสมอง และการเรียนรู้อย่างรวดเร็วท่ีสุด ดังน้ันจึงถือได้ว่าช่วงปฐมวัยเป็นช่วงวัย
ที่ต้องการการปลูกฝังดูแลเป็นพิเศษ เพื่อจะได้เป็นรากฐานที่ส าคัญของการเรียนรู้ และการพัฒนา
ตลอดชีวิต เพื่อให้เติบโตเป็นเด็กฉลาดและประสบความส าเร็จในชีวิต (การดูแลและการศึกษา เด็ก
ปฐมวัย, 2556) จากการติดตามพัฒนาการของเด็กไทยพบว่า เด็กมีพัฒนาการที่ล่าช้าทั้งทางด้าน
สติปัญญา การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ภาษา และการปรับตัว ทั้งน้ีเน่ืองจากขณะน้ีเด็ก
ปฐมวัยได้รับการสนับสนุนที่ไม่เหมาะสมกับธรรมชาติของวัย เช่น จากการที่ผู้ปกครองให้เด็กเรียนกวด
วิชาเพื่อสอบเข้าโรงเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีชื่อเสียง และอีกปัญหาหน่ึงที่ส าคัญคือ การที่โรงเรียนใน
ระดับอนุบาลจ านวนมากเปิดสอนพิเศษเพิ่มเติมในช่วงวันหยุดหรือปิดเทอม รวมถึงการเร่งเรียน การ
เขียนและการอ่าน เกินการพัฒนาการของเด็ก ซ่ึงเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ท าให้การศึกษาปฐมวัยในปัจจุบัน มุ่งเน้นแต่การท่องจ าความรู้ เพื่อสอบแข่งขัน และเน้น
เฉพาะ ด้านเน้ือหาสาระมากกว่าการพัฒนาด้านทักษะกระบวนการ ได้แก่ การคิด แก้ปัญหา การ
ตัดสินใจ การให้เหตุผล รวมถึงการขาดการพัฒนาดา้นคุณธรรม และคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้
การด าเนินชีวิต ส่งผลให้เด็กขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ขาดทักษะในการท างานร่วมกับคนอ่ืน และ
ขาดทักษะความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน (เปิดสถานการณ์เด็กปฐมวัย พบปรากฏการณ์เร่ง
เรียนตั้งแต่วัยอนุบาล, 2557) 
 นอกจากน้ีมีก็มีข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. 2555 ได้ส ารวจ
จ านวนเด็กปฐมวัยที่มีอายุ 0–5 ปีมีจ านวน 4,585,759 คน ซ่ึงแบ่งตามการดูแลและการจัดการศึกษา
สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กอายุ 0–1 ปี จ านวน 1,509,017 คน และกลุ่มเด็กอายุ 2–5 ปี 
จ านวน 3,076,742 คน พบประเด็นท่ีน่าสนใจคือ ในการดูแลเด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 0–1 ปี ที่ได้รับ
การดูแลเบื้องต้นจากครอบครัว ยังขาดการส่งเสริมและดูแลอย่างเป็นระบบ เน่ืองจากครอบครัวส่วน
ใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการดูแลเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสม ตามการพัฒนา การ
เข้าไม่ถึงโอกาสทางการศึกษา มีเด็กอายุ 2–5 ปี จ านวนประมาณ 365,506 คน หรือร้อยละ 12 ของ
เด็กในช่วง 2–5 ปี ที่ยังไม่ได้เรียนหนังสือขาดการดูแลที่ดีและมีคุณภาพ โดยมีเด็กอายุ 2–5 ปี จ านวน 
911,111 คน หรือร้อยละ 30 ของเด็กในช่วงอายุ 2–5 ปี อยู่ในการดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ไม่ได้
มาตรฐาน หรือมีมาตรฐานในเกณฑ์ระดับขั้นต่ า 
 ยุคของการปฏิรูปการศึกษา ตามมาตรา 10 วรรคสอง ก าหนดว่า “การจัดการศึกษา
ส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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หรือมีร่างกายพิการ ทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไม่สามารถที่พึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส 
ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสทิธิและโอกาสได้รับการศึกษาขัน้พื้นฐานเป็นพิเศษ” วรรคสาม “การศึกษา
ส าหรับคนพิการในวรรคสองให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บุคคล
ดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง” มาตรา 8(2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา” 
มาตรา 22 กล่าวว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูปและพัฒนา
ตนเองได้” และในปี พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้เป็นปีการศึกษาเพื่อเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ โดยมีนโยบายว่า “เด็กที่มีความต้องการพิเศษทุกคนที่อยากเรียนต้องได้เ รียน” 
นอกจากน้ีในปี พ.ศ. 2543 ได้มีนโยบายและเจตนารมณ์ที่จะขยายโอกาสและบริหารการศึกษาส าหรับ
เด็กที่มีความ ต้องการพิเศษให้ทั่วถงึและมีคุณภาพเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง ได้มีนโยบายว่า “เด็กที่มี ความ
ต้องการพิเศษทุกคนต้องได้เรียน โดยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม” 
(ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ. 2545) การเปิดโอกาสให้
บุคคล ครอบครัว และชุมชนมีสิทธิเสรีภาพ และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของรัฐเพื่อพัฒนา
กระบวนการ เรียนรู้ของตน การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความเชื่อที่ว่า เด็ก ที่มีความต้องการพิเศษทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาได้ถ้าได้รับโอกาสใน
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความพิการของเขา แนวการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ที่ส าคัญ คือ ให้โอกาสเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้เรียนรวมกับคนปกติในโรงเรียนปกติและสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในชุมชนร่วมกับบุคคลอ่ืน ๆ ได้ ส าหรับการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน จึงนับเป็นก้าวที่
ส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย (ดารณี อุทัยรัตนกิจและคณะ. 2546: 53–58) ในการ
จัดการเรียนรวมน้ัน เด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ เข้าเรียนรวมน้ันใช้เวลาส่วนใหญ่ในห้องเ รียนปกติ
ร่วมกับเพื่อนปกติ แต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กทุกคน ได้เรียนรู้ด้วยหลักสูตรเดียวกัน แต่เด็กเรียน
รวมกันด้วยการปรับหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการ เฉพาะคน เพื่อให้ทุกคนได้รับการศึกษาตาม
ความต้องการและความจ าเป็น (Stainback & Stainback. 1996: 87–96.) มีผลผลการวิจัยใน
ต่างประเทศยืนยันว่า การศึกษาแบบการเรียนรวมน้ันให้ประโยชน์ทั้งด้านวิชาการและสังคมส าหรับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Baker, Wang & Walberg. 1994: 33–35, Stainback & Stainback. 
1992: 45–47) และเป็นประโยชน์ต่อเด็กปกติอย่างมากด้วย (Staub & Peck. 1994: 36–40) การ
จัดการเรียนรวมในประเทศไทยเป็นเร่ืองที่ค่อนข้างใหม่ แต่ได้รับความสนใจในวงการศึกษาและการ
ปฏิรูปการศึกษา ดังน้ันการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนจึงเชื่อมโยงกับความเคลื่อนไหวในการปฏิรูป
การศึกษา ซ่ึงในอดีตเด็กที่มีความต้องการพิเศษในประเทศไทยส่วนใหญ่ ได้รับการศึกษาในโรงเรียน
พิเศษ และส าหรับความพิการเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียนสอนบุคคลปัญญาอ่อน คนหูหนวก และคนที่มี
ความพิการทางร่างกาย แต่จากผลการศึกษาวิจัยที่ พบว่าการจัดการเรียนรวมที่มีประสิทธิภาพน าไปสู่
การพัฒนาศักยภาพสูงสุดของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ประกอบกับการรวมพลังในการเรียกร้องของ
ผู้ปกครอง องค์กรเอกชนที่เป็นผู้แทนของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (กองทุนรัฐวัฒน์ตันมณีเพื่อสิทธิ
คนออทิสติก. 2548: ออนไลน์) และการสนับสนุนด้วย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จึงเป็นแรง
สนับสนุนที่ส าคัญที่ท าให้โรงเรียนต่าง ๆ ในประเทศไทยรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้าเรียนรวมกับ
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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หรือมีร่างกายพิการ ทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไม่สามารถที่พึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส 
ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสทิธิและโอกาสได้รับการศึกษาขัน้พื้นฐานเป็นพิเศษ” วรรคสาม “การศึกษา
ส าหรับคนพิการในวรรคสองให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บุคคล
ดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง” มาตรา 8(2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา” 
มาตรา 22 กล่าวว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูปและพัฒนา
ตนเองได้” และในปี พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้เป็นปีการศึกษาเพื่อเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ โดยมีนโยบายว่า “เด็กที่มีความต้องการพิเศษทุกคนที่อยากเรียนต้องได้เ รียน” 
นอกจากน้ีในปี พ.ศ. 2543 ได้มีนโยบายและเจตนารมณ์ที่จะขยายโอกาสและบริหารการศึกษาส าหรับ
เด็กที่มีความ ต้องการพิเศษให้ทั่วถงึและมีคุณภาพเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง ได้มีนโยบายว่า “เด็กที่มี ความ
ต้องการพิเศษทุกคนต้องได้เรียน โดยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม” 
(ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ. 2545) การเปิดโอกาสให้
บุคคล ครอบครัว และชุมชนมีสิทธิเสรีภาพ และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของรัฐเพื่อพัฒนา
กระบวนการ เรียนรู้ของตน การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความเชื่อที่ว่า เด็ก ที่มีความต้องการพิเศษทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาได้ถ้าได้รับโอกาสใน
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความพิการของเขา แนวการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ที่ส าคัญ คือ ให้โอกาสเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้เรียนรวมกับคนปกติในโรงเรียนปกติและสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในชุมชนร่วมกับบุคคลอ่ืน ๆ ได้ ส าหรับการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน จึงนับเป็นก้าวที่
ส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย (ดารณี อุทัยรัตนกิจและคณะ. 2546: 53–58) ในการ
จัดการเรียนรวมน้ัน เด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ เข้าเรียนรวมน้ันใช้เวลาส่วนใหญ่ในห้องเ รียนปกติ
ร่วมกับเพื่อนปกติ แต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กทุกคน ได้เรียนรู้ด้วยหลักสูตรเดียวกัน แต่เด็กเรียน
รวมกันด้วยการปรับหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการ เฉพาะคน เพื่อให้ทุกคนได้รับการศึกษาตาม
ความต้องการและความจ าเป็น (Stainback & Stainback. 1996: 87–96.) มีผลผลการวิจัยใน
ต่างประเทศยืนยันว่า การศึกษาแบบการเรียนรวมน้ันให้ประโยชน์ทั้งด้านวิชาการและสังคมส าหรับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Baker, Wang & Walberg. 1994: 33–35, Stainback & Stainback. 
1992: 45–47) และเป็นประโยชน์ต่อเด็กปกติอย่างมากด้วย (Staub & Peck. 1994: 36–40) การ
จัดการเรียนรวมในประเทศไทยเป็นเร่ืองที่ค่อนข้างใหม่ แต่ได้รับความสนใจในวงการศึกษาและการ
ปฏิรูปการศึกษา ดังน้ันการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนจึงเชื่อมโยงกับความเคลื่อนไหวในการปฏิรูป
การศึกษา ซ่ึงในอดีตเด็กที่มีความต้องการพิเศษในประเทศไทยส่วนใหญ่ ได้รับการศึกษาในโรงเรียน
พิเศษ และส าหรับความพิการเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียนสอนบุคคลปัญญาอ่อน คนหูหนวก และคนที่มี
ความพิการทางร่างกาย แต่จากผลการศึกษาวิจัยที่ พบว่าการจัดการเรียนรวมที่มีประสิทธิภาพน าไปสู่
การพัฒนาศักยภาพสูงสุดของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ประกอบกับการรวมพลังในการเรียกร้องของ
ผู้ปกครอง องค์กรเอกชนที่เป็นผู้แทนของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (กองทุนรัฐวัฒน์ตันมณีเพื่อสิทธิ
คนออทิสติก. 2548: ออนไลน์) และการสนับสนุนด้วย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จึงเป็นแรง
สนับสนุนที่ส าคัญที่ท าให้โรงเรียนต่าง ๆ ในประเทศไทยรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้าเรียนรวมกับ
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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เด็กปกติเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก ทั้งน้ีตั้งแต่ระดับ ปฐมวัยขึ้นไป แต่โรงเรียนเหล่าน้ียังขาดวิธีการเตรียม
ความพร้อมหลายด้าน เช่น บุคลากร แหล่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ระริน สุรวัฒนานันท์.
2542, อุบล เล่นวารี. 2542, ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาต ิกระทรวงศึกษาธิการ. 
2545, ดารณี อุทัยรัตนกิจ และคณะ. 2546) เด็กที่มีความต้องการพิเศษที่มีความพิการมีอยู่ประมาณ
ร้อยละ 10–15 ของเด็กวัยเรียน ส่วนใหญ่ขาดโอกาสทางการศึกษา รัฐสามารถจัดให้ได้เรียนเพียงร้อย
ละ 5.43 เท่าน้ัน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี. 2547) ส่วนเด็กที่
มีโอกาสทาง การศึกษาส่วนใหญ่ก็ได้รับการศึกษาที่ไม่เหมาะสมกับความพิการ หรือไม่ตอบสนองต่อ
ความต้องการ พิเศษของเขา จึงท าให้ไม่สามารถพัฒนาได้ เต็มตามศักยภาพที่มีอยู่ พึ่งตนเองได้และ
เป็นสมาชิกที่ท าคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ แต่กลับกลายเป็นภาระให้กับครอบครัว 
ชุมชน และประเทศชาติ ที่ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายมากมายในการดูแลบุคคลเหล่าน้ีไปตลอดชีวิต (ดารณี 
อุทัยรัตนกิจ และคณะ. 2546) การวิจัยทั้งภาคทฤษฎีและภาคสนามพบว่า การจัดการ ศึกษาให้เด็กที่
มีความต้องการพิเศษให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด ต้องจัดให้ตั้งแต่วัยต้น ๆ ของชีวิต คือ ตั้งแต่
แรกเกิดหรือทันทีที่ค้นพบความพิการ (Strain,Wolery & Izeman. 1998) ดังน้ัน การ จัดการศึกษา
ให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษช่วงปฐมวัย จึงมีความส าคัญมากที่สุด และเป็นช่วงส าคัญที่เด็กและ
ผู้ใหญ่ที่เก่ียวข้องจะได้ค้นพบความสามารถเด่น และข้อบกพร่อง อันจะน าไปสู่การพัฒนาเด็กได้ตาม
ศักยภาพในระดับต่อไป โรงเรียนเป็นสถานที่ส าคัญที่ก่อให้เกิดความส าเร็จ ในการจัดการเรียนรวม 
การจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษที่ขาดประสิทธิภาพเป็นผล จากความเข้าใจผิด 
และกลไกที่เป็นปัญหาหลายประการที่มาจากทั้งปัจจัยภายในโรงเรียนเองและ ปัจจัยภายนอกโรงเรียน 
โดยปัจจัยภายในโรงเรียน เช่น ขาดบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าใจการจัด การศึกษาส าหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษอย่างแท้จริง ทั้งผู้บริหารโรงเรียนและครูขาดความรู้ ความเข้าใจลักษณะของเด็กที่
มีความต้องการพิเศษประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน และที่ส าคัญทั้งครูและผู้บริหาร
จ านวนมาก มีทัศนคติในทางลบต้อการน าเด็กที่มีความต้องการพิเศษมาเรียน รวมกับเด็กปกติ 
นอกจากน้ีเกิดความเข้าใจผิดที่ว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษมีศักยภาพที่จะพัฒนาได้ การลงทุนทาง
การศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายหัวกับเด็ก ปกติต้องใช้
งบประมาณ บุคลากร และแหล่งสนับสนุนมากกว่า แต่พัฒนาได้น้อยกว่า จึงเป็นการลงทุน ที่ไม่คุ้มค่า 
(ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ. 2545, ดารณี อุทัยรัตนกิจ 
และคณะ. 2546) และจากการศึกษาของสุภาพร ชินชัย (2550) พบว่า ปัจจัยภายใน โรงเรียนที่ส่งผล
ต่อความพร้อมของครูในการจัดการเรียนร่วมน้ัน คือ ความพร้อมของโรงเรียนทางด้าน อาคารสถานที่ 
วัสดุอุปกรณ์ บุคลากรและหลักสูตรของโรงเรียนมีระดับความพร้อม รวมทั้งความพึงพอใจของครูอยู่ใน
ระดับปานกลางเท่าน้ัน ย่อมส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนรวมให้ ประสบความส าเร็จได้ทั้ง ๆ  ที่เป็น
โรงเรียนแกนน าเรียนรวม ส าหรับปัจจัยภายนอกโรงเรียนน้ัน พบว่า เป็นปัญหาจากการที่พ่อแม่ขาด
ความรู้ ขาดความเข้าใจเก่ียวกับเด็กที่มีความพิการประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะเด็กที่มีความพิการเพียง
เล็กน้อย เช่น เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ เด็กปัญญาอ่อนเล็กน้อย หรือเด็กออทิสติกที่มี
ความสามารถสูง เด็กสมาธิสั้น ท าให้เด็กขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษาที่เหมาะสม ตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย ซ่ึงเป็นช่วงที่ส าคัญที่สุดของการศึกษา และการขาดบุคลากรทางการแพทย์ นักจิตวิทยาที่จะ
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ตรวจวินิจฉัย รวมทั้งการให้ค าแนะน าแก่พ่อแม่และชุมชนในการพัฒนาช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ (สุภาพร ชินชัย. 2548) จากการที่มีความจ ากัดทางด้านทรัพยากรและองค์ความรู้ในการจัด
การศึกษาให้กับเด็กท่ีมี ความต้องการพิเศษจึงส่งผลให้เกิดปัญหาและความจ ากัดด้านปริมาณและ
คุณภาพของบุคลากร งบประมาณ แหล่งสนับสนุน ความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารและการจัด
โครงการ การท างานร่วมกันของนักวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับความพิการ เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาส าหรับเด็กที่มีความ ต้องการพิเศษ เคร่ืองมือและกระบวนการตรวจวินิจฉัย และองค์ความรู้
เก่ียวกับการจัดการศึกษาเพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการพิเศษของเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละ
ประเภท จากปัญหาที่เกิดขึ้นอันมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายในและภายนอกโรงเรียนน้ันท าให้เด็ก 
รวมทั้งพ่อแม่ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษมีความสิ้นหวังในระบบการศึกษา เด็กที่มีความต้องการ 
พิเศษที่มีศักยภาพสูงจ านวนมาก จึงต้องออกจากระบบโรงเรียนโดยไม่จบชั้นมัธยมศึกษาสูงสุดทั้ง ๆ ที่ 
เขามีศักยภาพที่จะเรียนรู้ได้ (กองทุนรัฐวัฒน์ตันมณีเพื่อสิทธิคนออทิสติก. 2548: ออนไลน์) การสร้าง
ความตระหนักของบุคคลในสังคม ถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการจัดการศึกษาให้เด็กที่มี 
ความต้องการพิเศษ จะก่อให้เกิดความร่วมมือและการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กร 
ต่าง ๆ ในสังคม ความรู้และทักษะในเร่ืองกระบวนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เด็กที่มีความต้องการ 
พิเศษของครู ผู้บริหารโรงเรียน เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญที่สุดและส่งผลโดยตรงต่อ 
ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การจัดการฝึกอบรมครูและผู้บริหาร 
ดังน้ันจึงเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรวมให้ประสบ ความส าเร็จได้น้ันต้องการการสนับสนุนจากทุกฝ่าย
ที่ เ ก่ียวข้อง ด้วยการใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research : PAR) ในการพัฒนาจึงเป็นทางเลือก 
 ดังน้ันผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารโรงเรียนจึงมีความสนใจ ในการที่จะพัฒนารูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาแบบเรียนรวม ส าหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษา
เอกชน ขึ้น ซ่ึงคิดว่าจะน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้น มาบริหารสถานศึกษาแบบการจัดการเรียนรวมและให้
สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัย มี
วัตถุประสงค์ของการวิจัยดังน้ี 
 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม 
 2. เพื่อน าเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมที่เหมาะสมเพื่อรับรองรูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัย 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการพัฒนารูปแบบบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัย ซ่ึง
การด าเนินการสร้างและพัฒนารูปแบบแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนที 1 การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 ขั้นตอนที่ 2 การน าเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัย 
 ขั้นตอนที่ 3 การรับรองคุณภาพรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
 
4. ผล/สรุปการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการด าเนินการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม 
ส าหรับเด็กปฐมวัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ซ่ึงเป็นการวิจัยและพัฒนาโดย
ผู้วิจัยได้ด าเนินสรุปผลการวิจัยดังน้ี 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์หลักคือ การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียน
รวมส าหรับเด็กปฐมวัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังน้ี 
 1.  เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษา แบบเรียนรวมส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
 2.  เพื่อน าเสนอรูปแบบ การบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัย 
 3.  เพื่อรับรองคุณภาพรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐม 
 วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัย และพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับ
เด็กปฐมวัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โดยก าหนดขั้นตอนในการวิจัยดังน้ี 
 ตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับ
เด็กปฐมวัย โดย 1) ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่มีเน้ือหาสาระเก่ียวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
การบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยที่ปรากฏในรูปของบทความ 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ผลการประชุมที่เสนอ โดยผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการ
บริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม การบริหารการศึกษาระดับปฐมวัย หรือเผยแพร่อยู่ในวารสาร 
วิชาการ หนังสือ สิ่งพิมพ์ รายงานผลการวิจัยและผู้วิจัยได้วิเคราะห์ลงในตารางวิเคราะห์เน้ือหาและ
สรุปเป็นพรรณนาความ 2) การสัมภาษณ์สภาพปัญหาความต้องการแนวทางการก าหนดองค์ประกอบ
ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม ซ่ึงสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน โดยผู้วิจัย
วิเคราะห์ความคิดเห็นน าเสนอองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม ส าหรับ
เด็กปฐมวัยในลักษณะการพรรณนาความ 3) การสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัย โดยแบบสอบถามความคิดเห็นดังกล่าว สร้างขึ้นจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจากการสัมภาษณ์ จ านวน 2 ฉบับ น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 21 คน ตอบแบบสอบถาม 2 คร้ัง เพื่อหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (interguartite Range) เพื่อตรวจสอบต าแหน่งค าตอบของผู้เชี่ยวชาญ ได้พิจารณา
ทบทวนและยืนยันค าตอบ โดยการแสดงเหตุผลประกอบความคิดเห็น ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสอบถาม (Delphi Technique) 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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 ตอนที่ 2 การน าเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัย โดย
ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน าเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัย ที่ได้
น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ เอกสาร การสังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
(Delphi Technique) มาด าเนินการวิเคราะห์อีกคร้ัง เพื่อพัฒนาและน าเสนอในการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) ของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน ซ่ึงประกอบด้วย 
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน ผู้อ านวยการส า นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน อาจารย์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประเมิน การบริหาร
สถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อศึกษา ความคิดเห็น ความรู้สึก และทัศนคติที่มีต่อ
องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัย โดยผู้วิจัยได้
วิเคราะห์เน้ือหาจากการสนทนากลุ่มน าเสนอ แบบพรรณนาความ และจัดท าเป็นเอกสารประกอบ
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัย 
 ตอนที่ 3 การรับรองคุณภาพรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็ก
ปฐมวัย เป็นการรับรองคุณภาพรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม จากผู้ ทรงคุณวุฒิด้าน
การบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมและการศึกษาปฐมวัย จ านวน 5 คน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพ 
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม โดยใช้มาตราส่วนประมาณ 5 ระดับ วิเคราะห์ ความถี่ 
ร้อยละ 
 
5.ผลการวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัย ” สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  ( Quality  Research ) 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการพัฒนารูปแบบบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัย  ซ่ึงการ
ด าเนินการสร้าง พัฒนารูแบบแบ่งได้  3  ขั้นตอน  คือ 
 ขั้นตอนที่  1  ผลการศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัย 
 ขั้นตอนที่  2  ผลการพัฒนารูปบแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมที่เหมาะสมส าหรับ
เด็กปฐมวัย 
 ชั้นตอนที่  3  ผลการประเมินรับรองรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมที่เหมาะสม
ส าหรับเด็กปฐมวัย  มีรายละเอียดแต่ละตอนดังต่อไปน้ี 
 ตอนที่   1   กระบวนการเดลฟาย  ( Delphi  Technic ) 
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเรื่องพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา
แบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัย   เพื่อก าหนดเป็นกรอบวิจัย   โดยผู้วิจัยได้พิจารณาเลือกองค์ประกอบ
พัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัย   ซ่ึงผุ้วิจัยจะท าการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญต่อไปด้วยเทคนิคเดลฟาย 
 ตอนที่  2   การสนทนากลุ่ม  ( Focus  Group  Discussion ) 
 ผู้วิจัยท าการแสวงหาข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมรูปแบบพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา
แบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัย  โดยการสนทนากลุ่ม ( Focus  Group  Discussion )   ได่เชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน
การเป็นครูสอนผู้เชี่ยวชาญ ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมและการบริหาร
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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สถานศึกษาแบบเรียนรวม และเผยแพร่อยู่ในวารสาร วิชาการ หนังสือ สิ่งพิมพ์ รายงานการประชุมสัมมนา 
รายงานผลการวิจัย วิทยานิพนธ์ ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ตอนที่  3 การประเมินความคิดเห็น 
 ผู้วิจัยได้น ารูปแบบพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัยสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ     ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน  21  
คน   ประเมินความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ต่อไป 

 
6.สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัยที่ผู้วิจัย
ด าเนินการ สามารถสรุปผลการวิจัยแบ่งได้เป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของ
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัย ตอนที่ 2 การน าเสนอรูปการบริหาร
สถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัย และตอนที่ 3 การรับรองคุณภาพรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัย ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 ตอนที่ 1 องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศกึษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวยั 
จากผลการศึกษาเอกสาร (Content Analysis) เพื่อก าหนดแนวความคิดในการพัฒนารูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยก าหนดประเด็นในการวิเคราะห์เอกสาร ดังน้ี 
(1) สภาพปัญหาการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม ส าหรับเด็กปฐมวัย (2) แนวทางในการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมและการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม (3) การก าหนดแนวทางการบริหาร
สถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัยและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริหารสถานศึกษา
แบบเรียนรวม ผลการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิได้องค์ประกอบของรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัย ได้แก่ (1) ด้านการจัดสภาพแวดล้อม (2) ด้าน
หลักสูตร (3) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (4) ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ และ (5) ด้านการวัดและ
ประเมินผล 
 ตอนท่ี 2 รูปแบบการบริหารสถานศึกษา แบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัย จากผลการ
วิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็ก
ปฐมวัย โดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย ในรอบที่ 2 และรอบที่ 3 ในประเด็นเก่ียวกับการบริหาร
สถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัยในด้าน (1) ด้านสภาพแวดล้อม (2) ด้านหลักสูตร (3) 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (4) ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ และ(5) ด้านการวัดและประเมินผล ซ่ึง
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัย 
เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดงความคิดเห็น ความรู้สึกและทัศนคติที่มีต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
แบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัยในประเด็นดังน้ี (1) สภาพปัญหาการด าเนินการและความต้องการ
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม (2) การประสานงานของบุคลากรผู้มีส่วนเก่ียวข้องต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัย (3) กิจกรรม / โครงการเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรผู้มี
ส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัย และ (4) การวิเคราะห์
องค์ประกอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัย ซ่ึงผลการสนทนากลุ่ม
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ของผู้ทรงคุณวุฒิ สรุป ความเป็นไปได้ของกรอบแนวคิดสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลของรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเดก็ปฐมวัยประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ (1) องค์ประกอบ
ที่ 1 การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (2) องค์ประกอบที่ 2 ความส าเร็จของนักเรียน (3) องค์ประกอบที่ 3การ
จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน (4) องค์ประกอบที่ 4 การจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
และ (5) องค์ประกอบที่ 5 การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ตอนที่ 3 คุณภาพรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัยสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน พบว่ารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็ก
ปฐมวัยมีคุณภาพดังน้ี 
 มาตรฐานด้านอรรถประโยชน์ ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยในระดับ(มาก) โดยให้ความเห็นว่า
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม ส าหรับเด็กปฐมวัย สามารถใช้ประโยชน์ในการให้ข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจ สะท้อนให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของสภาพการจัดการศึกษาและสร้าง
ความม่ันใจในคุณภาพของสถานศึกษาได้ 
 มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยในระดับ(มาก) โดยให้ความเห็นว่า
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม ส าหรับเด็กปฐมวัย สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ส่งเสริม
ให้บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม
และสามารถตรวจสอบ การด าเนินงานได้ทุกขั้นตอน 
 มาตรฐานด้านความเหมาะสม ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยระดับ(มาก) โดยให้ความเห็นว่า
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัยมีความเหมาะสมกับการบริหารจัดการ
และการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเอกชน และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
แผนการศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการศึกษา 
 มาตรฐานด้านความถูกต้อง ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยในระดับ(มาก) โดยให้ความเห็นว่าการ
ประเมินคุณภาพการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม ส าหรับเด็กปฐมวัยมีความถูกต้องในด้าน
มาตรฐานที่มีตัวบ่งชี้ที่ชัดเจน เคร่ืองมือและเกณฑ์การประเมินมีความถูกต้อง 
 
7.อภิปรายผล 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็ก
ปฐมวัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนซ่ึงผู้วิจัยค้นพบและได้น ามาอภิปรายผลดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 
 1.  องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัยจาก
การที่ผู้วิจัยศึกษาเอกสารสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และการสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ
บริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม และการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย พบว่า องค์ประกอบของ 
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเดก็ปฐมวัยได้แก่(1) ด้านการจัดสภาพแวดล้อม(2) 
ด้านหลักสูตร(3) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้(4) การสื่อและแหล่งเรียนรู้และ(5) การวัดและ
ประเมินผล สอดคล้องกับอัจฉริยา กุดหอม (2550) ได้ท าการศึกษาการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ของ
โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนรวมตามมาตรฐานการศึกษาพิเศษโรงเรียนรวม:การวิจัยพหุกรณีศึกษา 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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แสงจันทร์ ยิ่งสัมพันธ์เจริญ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในประเทศไทย และนภาภรณ์ ธัญญา (2551) ได้วิจัยเร่ือง
การพัฒนารูปแบบของบทเรียน 
 2.  รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัยจากการที่ ผู้วิจัย
วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็ก
ปฐมวัย โดยใช้เทคนิคเดลฟาย ในรอบที่ 2 และรอบที่ 3 ในประเด็นการบริหารสถานศึกษาแบบเรียน
รวม และน าผลการวิเคราะห์เสนอเป็นข้อมูลเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นความรู้สึกและ
ทัศนคติที่มีต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัยซ่ึงผลการสนทนากลุ่ม
สรุปความเป็นไปได้ของกรอบแนวคิดสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล พบว่า รูปแบบการบริหารการศึกษา
แบบเรียนรวมทุกด้านมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้เป็นรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม
ส าหรับเด็กปฐมวัยที่ มีประสิทธิภาพทั้งน้ีไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบที่ 1 การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
องค์ประกอบท่ี 2 ความส าเร็จของนักเรียน องค์ประกอบที่ 3 การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน องค์ประกอบที่ 4 การจัดท าแผนพัฒนานักเรียน และองค์ประกอบที่ 5 การจัดสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ล้วนส่งผลให้รูปแบบมีความเหมาะสมยิ่งขึน้ สอดคล้องกับแซมมอนส์ ฮิลแมน และ
มอ ร์ติ มอ ร์  ( Sammons, Hillman and Mortimore 1995:8) ได้ ศึ กษ าวิ จั ย  และและพัฒนา
องค์ประกอบที่ส่งผลถึงความส าเร็จหรือความมีประสิทธิผลของโรงเรียนที่มีประสิทธิผลและนงลักษณ์ 
เรือนทอง (2550:177–178)การศึกษาวิจัยองคป์ระกอบของโรงเรียนที่มีประสิทธิผลได้แก่ (1) การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (2) ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารและครู (3) การประกันคุณภาพการ
ตรวจสอบได้และความน่าเชื่อถือได้ (4) สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (5) มีวิสัยทัศน์และ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน (6) เน้นการเรียนการสอน (7) การเรียนการสอนอย่างมีวัตถุประสงค์ (8) มีความ
คาดหวังต่อนักเรียนสูง 
 3.  คุณภาพรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัยจากข้อคิดเหน็
และข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่มีข้อคิดเห็นไปในทิศทางเดยีวกันพบว่ารูปแบบการบริหารการศกึษา
แบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัยมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม
ที่มีประสิทธิภาพ ควรมีโครงสร้างการบริหารโรงเรียนและโครงสร้างการจัดการเรียนรวมที่ชัดเจน ควร
ปรับอาคารสถานท่ีให้มีความปลอดภัยเหมาะสมและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้โรงเรียนควรประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนทั่วไปเพื่อให้ทราบแนวทางการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนสอดคล้องกับ ลัทธ์แฮม 
(Latham.1997:245) ได้ศึกษาเจตคติและความเชื่อเก่ียวกับการเรียนรวมของครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาในและด้านการให้บริการพบว่าครูปกติ ผู้บริหารสถานศึกษา มีเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้
รวมและเชื่อตรงกันว่านักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมีสิทธ์ิได้รับการบริการทางการศึกษา และเชื่อว่า
การจัดการเรียนรวมจะส าเร็จได้ต้องได้ รับการร่วมมือทั้งวิธีการจัดการเ รียนการสอน และ
ประชาสัมพันธ์ 
 การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัยในคร้ังน้ีมี
คุณภาพสามารถสรุปเหตุผลได้ดังน้ี 
 1.  ได้วิธีการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัย ที่มีคุณภาพ



448176
Vol.7 No.2 (Special Issue) April - Jun 2018

 
 

camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ประกอบด้วยการให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการเก่ียวข้องกับการบริหารการศึกษาแบบเรียนรวม ตั้งแต่
ขั้นตอนการก าหนดสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนารูปแบบร่วมกันค้นหาแนวทางและ
วางแผนในการแก้ปัญหาการลงมือปฏิบัติและการติดตามประเมินผลสะท้อนที่เกิดขึ้น 
 2.  การส่งเสริมให้ฝ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัยโดยการน าประสบการณ์ของ
แต่ละคนมาสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันและได้แผนงานแนวทางในการปฏิบัติไปให้ถึงวิสัยทัศน์ของกลุ่มเป็น
กระบวนการใช้ อนาคต เป็นจุดประสงค์เพื่อการท างานแทนการใช้ปัญหาและการแก้ปัญหาเป็นตัวตั้ง
ในการท างานซ่ึงอาจจะท าให้เกิดความขัดแย้ง (ธีรพงษ์ แก้วหาวงษ์ .2546) 
 3.  ปัจจัยที่ส่งผลให้การบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัยประสบ
ความส าเร็จจากผลการวิเคราะห์การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็ก
ปฐมวัยพบว่าปัจจัยที่จะช่วยให้ด าเนินการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัยมี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จมีดังน้ี 
 3.1  โครงสร้างบริบทของชุมชนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการเรียนตามวิสัยทัศน์ การจัดการเรียนรวมให้ประสบความส าเร็จน้ันถ้ามีการระดมทรัพยากรที่
มีอยู่แล้วในครอบครัวชุมชนเข้ามาช่วยจัดการศึกษา โดยที่ทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษมีโอกาสได้รับบริการทั่วกัน ก็จะสามารถท าให้การจัดการเรียนรวมด าเนินไปอย่างความส าเร็จ
ได้มากขึ้น (นงลักษณ์ วีรัชชัย. 2544) 
 3.2  ความเข้มแข็งของผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลใน
การจัดการเรียนรวม มีความยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถปรับการใช้ทรัพยากรส าหรับการสอน การสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดกับครอบครัวของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและชุมชน เพื่อการท างานเป็น
ทีมรับผิดชอบร่วมกัน(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี. 2543) 
 3.3  การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก สามารถให้การช่วยเหลือเพื่อให้
โรงเรียนสามารถเข้าถึงการให้บริการได้ เช่น การให้การอบรมความรู้ในด้านต่าง ๆ ทางด้านการจัด
การศึกษา เคร่ืองมือ การคัดกรองพัฒนาการของนักเรียน การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูส่วนเกิน
ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้การจัดการเรียนรวมประสบความส าเร็จ (ผดุง อารยะวิญญู) 
 
8.ข้อเสนอแนะ 
 1.  การวิจัยคร้ังน้ีเป็นรูปแบบของการวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้พัฒนาการบริหารจัดการเรียน
รวมส าหรับเด็กปฐมวัยจึงควรมีการน าไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริงในโรงเรียนที่มีบริบทที่แตกต่าง
กันเพื่อการยืนยันคุณภาพของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสามารถน าไปเผยแพร่และ
ปรับใช้ในโรงเรียนต่าง ๆ 
 2.  ควรมีการติดตามผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็ก
ปฐมวัยในระยะยาวเพื่อพิจารณาปัจจัยท่ีมีผลต่อการด าเนินการการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้รับบริการทางการศึกษา 
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

LEGAL MEASURES REGARD TO SERVICE CONSUMER PROTECTION OF IN THE 
PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

บุญมาก  กันหาสาย   ศิริพงษ์    โสภา 
 

บทคัดย่อ 
กา รวิ จั ย ครั้ งนี้ มี วั ตถุป ร ะสง ค์เพ่ือท า การ ศึกษา ถึ งปัญ หากา รจั ดการ ศึกษา ของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ท าให้ผู้รับบริการทางการศึกษาได้รับการจัดการศึกษาที่ไม่ได้คุณภาพและ
มาตรฐาน โดยท าการศึกษาถึงการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและการจัดการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ผู้รับบริการทางการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเยียวยาผู้ที่ได้รับ
ความเสียหายจากการรับบริการทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

วิธีด าเนินการวิจัย  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research ) โดยการศึกษาจาก
เอกสาร ได้แก่ ต าราวิชาการ กฎหมาย ดุษฎีนิพนธ์ ผลงานวิจัย และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของไทยและ
ต่างประเทศ การวิจัยจะถูกตรวจความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความเที่ยงตรงโดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึก ( Field  Research ) จากกลุ่มประชากรเป้าหมายโดยศึกษามาตราการทางกฎหมายในการคุ้มครอง
ผู้รับบริการทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการภาคสนามจากกลุ่ม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในประเทศ ในการส ารวจและสัมภาษณ์ทัศนคติของ ผู้บริหารส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาองค์กรหรือบุคคลที่เก่ียวข้อง  ผู้บริหารสถานบันอุดมศึกษาเอกชน กลุ่ม
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือผู้เก่ียวข้องกับหลักสูตร  กลุ่มทนายความหรือผู้ใช้กฎหมาย  กลุ่มนิสิต 
นักศึกษา หรือผู้รับบริการทางการศึกษา  

ผลการวิจัยพบว่า ในปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก มีทั้งที่เป็น
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบัน เนื่องจากคนในสังคมบางกลุ่มเข้าใจว่า การเปิดสถาบัน อุดมศึกษา
เอกชนเป็นการประกอบธุรกิจประเภทหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูง ซ่ึงแท้จริงแล้ววัตถุประสงค์ของ
การจัดการศึกษาให้กับประชาชนเป็นการแบ่งเบาภาระของภาครัฐที่ไม่สามารถจัดการศึกษาให้
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง เพราะการจัดการศึกษาเป็นการลงทุนที่ใช้เงินจ านวนมาก รัฐจึงมอบอ านาจให้
เอกชนไปจัดการศึกษาแทนรัฐ เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน และท าให้ประชาชนมี
ความรู้  ความสามารถ เพ่ิมทักษะต่างๆ ที่จะใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป  แต่การจัดการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนบางแห่ง จัดการศึกษาโดยไม่ค านึงถึงคุณภาพและมาตรฐานที่รัฐก าหนดไว้ 
กลับแสวงหาแต่ก าไรจากการศึกษาเพียงอย่างเดียว จึงเป็นเหตุให้ผู้รับบริการทางการศึกษาไม่ได้รับการ
                                                                 

 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิติศาสตร์   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 คณะนิติศาสตร์  สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน อีกทั้งบางสาขาวิชาโดยเฉพาะวิชาชีพเม่ือจบการศึกษาไปแล้ว
กลับประกอบวิชาชีพที่ตนเองเรียนไม่ได้ ด้วยเหตุที่ว่า สภาวิชาชีพไม่รับรองคุณวุฒิจากเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้นผู้วิจัยจึงเสนอแนะการแก้ไขปัญหา 3 เรื่อง ได้แก่ 1) แก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 2) เรื่องที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรด าเนนิการ และ 3) เรื่องที่
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรด าเนินการ 
ค าส าคัญ : ผู้รับบริการทางการศึกษา, ผู้ประกอบธุรกิจทางการศึกษา, สถาบันอุดมศึกษาเอกชน   
 

Abstract 
 
 This thesis is aimed at studying problems regarding educational organization of 
private university where the students have not gain the standard and quality education 
by studying about university governance and university’s educational organization in 
order to be a guideline for solving the problems to the university’s students to be 
gained the standard and quality educational organization and to be remedied the 
students who received service loss from receiving university’s academic services. 
 The results of study found that presently, there are many private universities 
even as university, college, institute due to the fact that some group of people think 
that to be established the private universities can gain a good return on investment. 
Which in the fact, the objective of the educational organization for the people in order 
to share the government’s duties that cannot organize the education to the people 
thoroughly because the educational organization has to invest in a large number of 
money, then the government assigned the authority to the private sector to organize 
the education for the government in order to increase the educational opportunities to 
the people and making the people have knowledge, abilities and increase in different 
skills that can use to develop the country in further. Since some private university’s 
organization organized the education by without taking into standard and quality 
consideration that is determined by the government change to try to only benefit from 
education, then it is the cause that the students have not received the standard and 
quality educational organization. Also some subjects especially professional subjects 
when graduate from university but cannot carry on an occupation as their own major 
as a result of the qualification is not certified by the council of professional. 
 From the reasons as aforesaid, then the author suggests to solve the problems 
as follows; 1) amend The Private University Act B.C. 2546. 2) The case that The Higher 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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Education Commission should be carry on. And 3) The case that the private university 
should be carry on. 
Keywords : Educational service recipients, Educational Operator, 
 Private Higher Education Institutions, Educational Services 
 
1.บทน า 

 การศึกษาแบบด้ังเดิมของไทยสมัยก่อน เป็นการศึกษาที่เน้นความเรียบง่ายและส่วนมาก
ผูกพันอยู่กับวัด เป็นเพียงการศึกษาที่เน้นเฉพาะการศึกษาความรู้พ้ืนฐานเท่านั้น เพียงแต่ให้ผู้ เรียน
สามารถอ่านออกเขียนได้ และในขณะเดียวกันก็สอดแทรกจริยธรรมเพ่ือกล่อมเกลาให้ผู้ เรียนมี
จริยธรรมควบคู่ไปกับการเรียนด้วยเสมอ เพราะการศึกษาสมัยก่อนเด็กๆ ที่จะเรียนหนังสือ  จะถูก
น าไปฝากไว้ท่ีวัด  หรือบ้างที่ก็ถูกเรียกขานว่า ศิษย์วัด วิธีการศึกษาคือให้พระเป็นอาจารย์อบรมสั่งสอน 
ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาด้านอักขรวิธี    กิริยา มารยาทต่างๆรวมทั้งการอบรมสั่งสอนเรื่อง จริยธรรม
คุณธรรรมต่าง ก่อนที่จะถึงวัยที่เติบโตเป็นวัยที่ต้องใช้แรงงาน  หรือมีครอบครัวต่อไปหรือบางคนก็บวช
เรียนเพ่ือศึกษาในทางพระพุทธศาสนาเพ่ือให้เกิดความแตกฉานในระดับที่สูงขึ้น จะเห็นว่าการศึกษา
ของไทยแบบด้ังเดิมนั้นเป็นการศึกษาที่ไม่มีกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนที่แน่นอน เพราะเป็นไปตาม
สภาพชุมชนและสถาบันศาสนาของแต่ละท้องถิ่นนั้นๆการศึกษาสมัยนั้นเพียงแต่เป็นการการศึกษาตาม
จารีตประเพณีเท่านั้น แทนที่จะเป็นการศึกษาตามระบบการศึกษาแบบสมัยใหม่ และในขณะเดียวกัน
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทยแบบด้ังเดิมนั้นเป็นการศึกษาอันมีลักษณะเฉพาะส าหรับเจ้านาย
หรือลูกหลานของชนชั้นสูงเท่านั้น  เป็นการศึกษาศิลปะวิทยาการระดับสูง เพ่ือเตรี่ยมสู่เป็นชนชั้น
ปกครอง ในขณะที่สามัญชนคนทั่วไปหากต้องการศึกษาในระดับสูงต้องแสวงหาการศึกษาโดยวิธีบวช
เรียนตามวัดต่างๆ ซ่ึงส่วนมากแล้วก็จะศึกษาเน้นไปในทางศาสนวิทยาหรือจริยธรรมเท่านั้น  

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกือบทุกฉบับ ได้บัญญัติเก่ียวกับการจัดการศึกษาไว้ 
การศึกษาถือเป็นการจัดท าบริการสาธารณะเป็นอ านาจหน้าที่ของรัฐ ซ่ึงรัฐต้องมีหน้าที่ด าเนินการให้
เป็นตามนโยบายแห่งรัฐในด้านการศึกษารัฐต้องพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางด้านการศึกษาในทุก
ระดับของการศึกษา  เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง  การศึกษา
นั้นต้องเป็นไปเพ่ือการพัฒนาให้ผู้ศึกษามีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ประกอบด้วย
คุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่ไปกับการศึกษา เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถใช้ชีวิตในสังคมและสามาถน า
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปพัฒนาตัวเองและประเทศชาติต่อไป การจัดการศึกษานั้นรัฐอาจด าเนินการ
เองหรือมอบหมายให้เอกชนไปจัดท าบริการด้านการจัดการศึกษา โดยการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนขึ้น 

จากการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยรัฐได้มอบหมายให้กับเอกชนจัด
การศึกษาแทนรัฐ เนื่องจากว่ารัฐนั้นไม่สามารถที่จะจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึงเพราะขาดแคลนด้าน
เงินทุนและด้านบุคลากรพร้อมทั้งการด าเนินการจัดการศึกษาดังกล่าว รัฐจึงมอบหมายให้ภาคเอกชน
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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เป็นผู้ด าเนินการจัดการศึกษาแทนรัฐโดยมีการใช้กฎหมายมหาชนควบคู่กับการใช้กฎหมายเอกชน จาก
การที่รัฐมอบหมายให้เอกชนด าเนินการในด้านจัดการศึกษาแทนรัฐดังกล่าว ท าให้สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนบางแห่งใช้อ านาจหน้าที่เกินขอบเขต หรือมุ่งที่จะแสวงหาก าไรมากเกินไปจนลืมหลักการจัด
การศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด ท าให้ผู้รับบริการทางการศึกษาได้รับ
ความเสียหายและยังมีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนบางแห่งเปิดหลักสูตรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสภา
สถาบัน หรือจัดการเรียนการสอนโดยไม่ค านึงถึงองค์กรวิชาชีพ 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษา แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้รับริการ
ทางการศึกษาของสถาบั นอุดมศึกษาเอกชนของไทยและต่างประเทศแนวค าพิพากษาศา ล  
มาตรการทางกฎหมาย และผลงานวิจัย  
 2. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกับมาตรการทางกฎหมาย
ในการคุ้มครองผู้รับบริการทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของไทยว่ามีปัญหาอย่างไร
และควรแก้ไขอย่างไร 
 3. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบปัญหาเก่ียวกับมาตรการทางกฎหมายในการ
คุ้มครองผู้รับบริการทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของต่างประเทศว่าเหมือนหรือ
แตกต่างกับของไทยอย่างไร 
 4. เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้รับบริการทางการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของไทยและต่างประเทศที่ มีความเหมาะสม เพ่ือน ามาปรับใช้กับ
สถานการณ์ปัจจุบันให้เกิดประสิทธิภาพทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
 
3. กรอบแนวความคิดในการท าวิจัย   

 แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับมาตราการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้รับบริการทางการศึกษา
ของสถานบันอุดมศึกษาเอกชน  ได้ศึกษาจากแนวคิดดังต่อไปนี้ 
 1.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริการทางการศึกษาของสถานบันอุดมศึกษาเอกชน 
 2. แนวคิดเก่ียวกับการให้บริการทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษเอกชน 
 3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
 4. ทฤษฏีและหลักการเก่ียวกับการอุดมศึกษา 
 5. บทบาทของรัฐในการด าเนินการทางการศึกษา 
 6. ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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 การสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างประชากรที่มีทั้งหมด โดยการเลือกตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจงจึงได้กลุ่มตัวอย่างเป็นดังนี้ 

 1. ผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาองค์กรหรือบุคคลที่เก่ียวข้อง 
 2. กลุ่มผู้บริหารสถานบันอุดมศึกษาเอกชนหรือผู้แทน      
 3. กลุ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือผู้เก่ียวข้องกับหลักสูตร 
 4. กลุ่มทนายความหรือผู้ใช้กฎหมาย 
 5. กลุ่มนิสิต นักศึกษา  หรือผู้รับบริการทางการศึกษา  

 
4.วิธีการวิจัย 

 1. วิจัยเอกสาร  ( Documentary Research ) 
 1.1 โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารประกอบกับการเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล
ภาคสนามและน าเสนอผลงานในเชิงวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดการวิจัย  
 1.2 เป็นการใช้วิธีการศึกษาโดยการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลจากหนังสือ บทความทางวิ
ชการ ทฤษฎีวรรณกรรม รายงานการวิจัย และตลอดจนศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง
โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ ตลอดจนศึกษาถึงมาตราการทางกฎหมาย
ต่างๆในการคุ้มครองผู้บริการทางการศึกษาเพ่ือน ามาวิเคราะห์เชิงคุณภาพจากข้อมูลดังกล่าว 
 1.3  การเก็บข้อมูลกรณีศึกษาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเก่ียวกับมาตรการทางกฎหมายในการ
คุ้มครองผู้รับบริการทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 2. การออกแบบสัมภาษณ์ 
 โดยแบบสัมภาษณ์ได้แบ่งออกเป็น 4 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบสัมภาษณ์ 
 ตอนที่ 2 ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้รับบริกทางการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักกฎหมายว่าด้วยมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครอง
ผู้รับบริการทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 ตอนที่ 4 อุปสรรคของการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้รับบิการทาง
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 
5. สรุปผลการวิจัย 

กลุ่มท่ี 1 ผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาองค์กรหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องสรุปผลสัมภาษณ์ได้ดังน้ี  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ผลจากการสัมภาษณ์ในประเด็นมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้รับบริการ
ทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพบว่า ผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
องค์กรหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนบาง
แห่งยังขาดวิสัยทัศน์ จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และขาดการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิ
บ า ล  ท า ให้ สถา บั น อุดมศึกษา เอกชนขา ดประสิ ทธิ ภ า พ ผู้ รับ การ ศึกษ าไ ม่ มี คุณภ า พ 
สถาบันอุดมศึกษาจะมีคุณภาพ ประสิทธิผล หรือประสิทธิภาพนั้นมักปรวนแปรไปตามผู้น าเสมอ ไม่
เพียงแต่ขึ้นอยู่กับตัวผู้น าแล้วยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายอย่างเช่น ปัจจัยที่ มีการบริหารงานที่ดี 
ความสา มา รถ ในกา รจั ดองค์กร และกา รใช้ ทรั พย ากรอย่ า งคุ้มค่า หรือ ไม่ อีก ด้วย  และ
สถาบันอุดมศึกษาเปิดหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนซ้ าซ้อนกัน ท าให้เกิดการแย่งชิงตลาด
การศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาด้วยกันเองในพ้ืนที่เดียวกัน โดยไม่ค านึงถึงว่าบัณฑิตจะว่างงาน 
ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้มีระบบการคัดกรองเด็กที่ มีคุณภาพมาตรฐานที่แท้จริง 
หา กแ ต่ เป็ น ระบบเปิ ด โอกาส ให้ เด็กทุ กคนสา มา รถ เข้ าศึกษาต่อได้ทั้ งหมดและผู้ บ ริห า ร
สถาบันอุดมศึกษายังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นกรรมการสภาสถาบัน และการบริหาร
สถาบันอุดมศึกษาอย่างเพียงพอ ก่อให้เกิดความย่อหย่อน ผลประโยชน์ทับซ้อน การบริหารที่ขาด
ประสิทธิภาพ ขาดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนและการปกปิดหรือไม่เปิดเผยข้อมูลให้นักศึกษาทราบ
ว่าหลักสูตรของสถาบันที่เปิดการเรียนการสอน ได้รับการรับรองหรือไม่ 
และการโฆษณาชวนเชื่อให้นักศึกษามาเรียนหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดการเรียนการสอน เม่ือ
ส าเร็จการศึกษาจะมีงานท าที่ได้รับผลตอบแทนสูงท าให้ผู้เรียน สมัครใจเรียน 

มีข้อเสนอะแนะว่าควรที่สถาบันอุดมศึกษาต้องเปิดเผยข้อความจริงเก่ียวกับหลักสูตรที่
ได้รับรองของแต่ละหลักสูตรในการโฆษณารับนิสิตเข้า ศึกษาต่อ เพ่ือเป็นข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
เรียนของผู้เรียนและเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาที่หลัง  

 กลุ่มท่ี 2 ผู้บริหารสถานบันอุดมศึกษาเอกชนหรือผู้แทน สรุปผลสัมภาษณ์ได้ดังน้ี  
ผลจากการสัมภาษณ์ในประเด็นมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้รับบริการ

ทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบว่าผู้บริหารสถานบันอุดมศึกษาเอกชนหรือผู้แทน
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจตัวบทกฎหมายที่ยังไม่ดีพอ ท าให้ไม่ทราบถึงบทบาท อ านาจหน้าที่ของตนเอง 
ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ รวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่
ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สภาสถาบัน และอธิการบดี ซ่ึงแต่ละหน่วยงานมีบทบาท อ านาจหน้าที่ท่ีแตกต่างกัน ทุกหน่วยงาน
จะต้องรู้บทบาท อ านาจหน้าที่ของตนเองแล้วจะท าให้การก ากับดูแลเกิดประสิทธิภาพและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจระบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้
ในการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา ท าให้ไม่เข้าใจบทบาทอ านาจหน้าที่ของตนเอง และหลักเกณฑ์
การลดหย่อนภาษีส าหรับผู้บริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนการศึกษายังไม่อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้
บริจาคเท่าที่ควร เช่น การจ ากัดเงินที่สามารถน าไปขอลดหย่อนภาษี การก าหนดให้ผู้บริจาคต้อง
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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บริจาคให้แก่สถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดเท่านั้น เป็นต้น ท าให้การบริจาคเงินเพ่ือ
สนับสนุนการศึกษาไม่ได้รับความสนใจจากผู้มีเงินได้ เม่ือเทียบกับการท าบุญ หรือบริจาคเงินให้แก่
วัดหรือสาธารณะกุศล อีกทั้งการรับรองของสภาการพยาบาลรับรองเป็นรายปี มิได้รับรองตลอด
หลักสูตรการศึกษา เนื่องจากสภาพยาบาลเห็นว่า แต่ละปีจ านวนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจะ
เพ่ิมขึ้น เช่น ปีแรกมีเฉพาะนักศึกษาปีหนึ่ง ปีที่สองมีนักศึกษาปีหนึ่งและปีสอง ปีที่สามมีนักศึกษาปี
ที่หนึ่ง สอง และสาม ปีที่สี่ มีนักศึกษาปีที่หนึ่ง สอง สาม และสี่ ท าให้สถาบันอุดมศึกษาจะต้องเพ่ิม
อาจารย์ รวมถึงอุปกรณ์ในการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมมากขึ้น  
 มีข้อเสนอแนะ อยากให้รัฐมีงบประมาณช่วยสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และจัด
อบรมระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐผู้ปฏิบัติงานและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพ่ือ ให้มีความเข้าใจในแนวทาง
ปฎิบัติที่ตรงกัน  

กลุ่มท่ี 3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือผู้เก่ียวข้องกับหลักสูตรสรุปผลสัมภาษณ์ได้
ดังน้ี  

ผลจากการสัมภาษณ์ในประเด็นมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้รับบริการ
ทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือผู้ เก่ียวข้องกับ
หลักสูตรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า  การท างานของเจ้าหน้าที่รัฐมีข้อจ ากัด ในบางครั้งไม่สามารถ
ด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายได้ ด้วยเหตุผลบางประการ ประกอบกับวัฒนธรรม
ของสังคมไทยให้เกียรติและเก้ือกูลกัน มีความเกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง  สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนส่วนมากจะแต่งต้ังกรรมการสภาสถาบันเป็นบุคคลที่มีบารมีในสังคม ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่
สามารถใช้อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้ได้อย่างเต็มที่ หรือในบางครั้งเจ้าหน้าที่ต้อง
ตีความกฎหมายไปในทางที่เป็นคุณต่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และปัจจุบันยัง ไม่มีกฎหมายที่ให้
ความคุ้มครองนิสิตนั กศึกษาโดยตรง มีแต่บทบัญญั ติของกฎหมาย อ่ืนที่ให้ความคุ้มครองแ ก่
ประชาชนโดยทั่วไป ท าให้นิสิตนักศึกษาไม่ทราบถึงสิทธิต่างๆ ที่ตนเองพึงได้รับ นิสิตนักศึกษาจึงถูก
เอารัดเอาเปรียบจากผู้ให้บริการทางการศึกษา ที่ มุ่งหวังก าไรจากการจัดการศึกษาเพียงอย่างเดียว 
จนลืมค านึงถึงคุณภาพมาตรฐานของบัณฑิตที่จบการศึกษาออกไปจะเป็นอย่างไร โดยสาเหตุหลัก
ของปัญหาเรื่องนี้  คือ การที่นิสิตนักศึกษาไม่ทราบข้อมูลที่จ า เป็นต่อการตัดสินใจในการเลือก
สถานศึกษา เนื่องจากสถานศึกษาหลายแห่งให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือปกปิดข้อมูล เช่น หลักสูตรที่
เปิดสอนได้รับการรับรองหรือรับทราบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสภาวิชาชีพ
หรือไม่ ทางส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว อีกทั้ง
ปัญหาในเรื่องคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของชาติ ผลกระทบความพร้อมและความเหมาะสมของ
สถานที่ที่ใช้ในการจัดการศึกษา ความซ้ าซ้อนของหลักสูตรการศึกษา และแนวทางในการผลิต
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดต่อระบบการศึกษาของไทย 
เกียรติภูมิและศักด์ิศรีแห่งปริญญาบัตร และคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
และความพร้อมและความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการจัดการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาที่จัด
การศึกษานอกสถานที่ ต้ังจะต้องจัดให้มีสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาและบริการต่างๆ ให้เพียงพอ
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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เช่นเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ต้ัง รวมถึงการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนวอาชีพ 
การจัดบริการสวัสดิการนักศึกษา การจัดสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และสิ่งอ านวยความสะดวก
อย่างเพียงพอ และสถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการจัดการศึกษานอกสถานที่ ต้ังได้ แต่
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งต่างแข่งขันกันเปิดสอนในหลักสูตรเดียวกัน หรือ
ใกล้เคียงกัน โดยไม่ค านึงถึงเหตุผลและความจ าเป็นตามกฎหมาย 
 กลุ่ท่ี 4 ทนายความหรือผู้ใช้กฎหมาย สรุปผลสัมภาษณ์ได้ดังน้ี 

ผลจากการสัมภาษณ์ในประเด็นมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้รับบริการ
ทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพบว่า ทนายความ  ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าค่านิยม
ทางการศึกษาเพ่ือให้ได้ปริญญาโดยไม่ได้มุ่งหวังความรู้อย่างแท้จริง สภาพสังคมไทยเป็นสังคมที่ให้
คุณค่ากับปริญญาบัตรมากกว่าความสามารถของบุคคล และการท างานของเจ้าหน้าที่รัฐมีข้อจ ากัด 
ในบางครั้งไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายได้ ด้วยเหตุผลบางประการ 
ประกอบกับวัฒนธรรมของสังคมไทยให้เกียรติและเก้ือกูลกัน มีความเกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนส่วนมากจะแต่งต้ังกรรมการสภาสถาบันเป็นบุคคลที่มีบารมีในสังคม ท าให้
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถใช้อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้ได้อย่างเต็มที่ หรือในบางครั้ง
เจ้าหน้าที่ต้องตีความกฎหมายไปในทางที่เป็นคุณต่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อีกทั้งบทบัญญัติการ
ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา ไม่มุ่งเน้นการลงโทษผู้กระท าความผิดแบบประมวลกฎหมายอาญา 
เพราะเห็นว่า การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาระดับปัญญาชน ทุกคนมีวุฒิ
ภาวะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากพอ ไม่จ าเป็นต้องมีบทลงโทษที่รุนแรงเพ่ือป้อมปราบผู้กระท า
ความผิด และ มาตรการลงโทษบางอย่างไม่สามารถใช้บังคับได้ดีเท่าที่ควรจะเป็น เช่น การยกเลิก
การรับรองวิทยาฐานะ การเพิกถอนใบอนุญาต และการไม่รับทราบหลักสูตร เนื่องจากเป็น
บทลงโทษที่จะมีผลกระทบต่อนักศึกษาที่ศึกษาอยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องคิดอย่าง
รอบคอบ หากไม่มีความจ าเป็นก็จะไม่ใช้มาตรการลงโทษดังกล่าว 
  มีข้อเสนอแนะ  ควรเพ่ิมบทลงโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญาสถาบันอุดมศึกษาที่จัด
การศึกษาที่ไม่ได้คุณภาพให้มากกว่าปัจจุบันและการบังคับใช้กฎหมายอย่าจริงจัง 
  
 กลุ่มท่ี 5 นักศึกษา  หรือผู้รับบริการทางการศึกษาสรุปผลสัมภาษณ์ได้ดังน้ี  
 ผลจากการสัมภาษณ์ในประเด็นมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้รับบริการทางการ
ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพบว่านักศึกษา  หรือผู้รับบริการทางการศึกษาส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรจะเปิดหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปิดรับสมัครนิสิต
เรียนว่าเป็นหลักสูตรที่ได้รับมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนดและการปกปิดหรือไม่เปิดเผยข้อมูลให้
นักศึกษาทราบว่าหลักสูตรวิชาชีพบัณฑิต ว่าสภาการวิชาชีพให้การรับรองหรือไม่ และการโฆษณา
ชวนเชื่อให้นักศึกษามาเรียนหลักสูตรต่างๆของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นไปในทาง โฆษณาเกิน
ความเป็นจริงเพราะเม่ือส าเร็จการศึกษาจะมีงานท าที่ได้รับผลตอบแทนสูง  อีกทั้งสถาบันอุดมศึกษา
ไม่จัดหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามสัดส่วนที่กฎหมายก าหนด รวมถึงไม่จัดหาห้องปฏิบัติการ 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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อุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นไปตามที่สภาวิชาชีพก าหนดและสถาบันอุดมศึกษาควรเปิดเผย
ข้อเท็จจริงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้แก่ผู้รับบริการทาง
การศึกษาทราบว่า ส านักงานเลขาธิการ คุรุสภามีนโยบายที่จะไม่รับรองการจัดการศึกษาหลักสูตร
ดังกล่าวนอกสถานที่ต้ัง 
และเนื่องจากสถานศึกษาหลายแห่งให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือปกปิดข้อมูล เช่น หลักสูตรที่เปิดสอน
ได้รับการรับรองหรือรับทราบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสภาวิชาชีพหรือไม่ 
ทางส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงขอความ
ร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาส่งข้อมูลให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือที่จะเผยแพร่
ให้นิสิตนักศึกษาได้ทราบ แต่สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งเพิกเฉย ไม่ให้ความร่วมมือ และไม่แจ้ง
ข้อมูลที่เป็นความจริงต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 มีข้อเสนอแนะส านักคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรตรวจสอบ
และติดตามการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้มากว่านี้  และควรเพ่ิมบทลงโทษทั้งทาง
แพ่งและทางอาญาสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาที่ไม่ได้คุณภาพให้มากกว่าปัจจุบันและการ
บังคับใช้กฎหมายอย่าจริงจัง พร้อมเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบ 
 
6. อภิปรายผล 
 ผู้วิจัยเห็นว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับสถาบันการศึกษาสามารถด าเนินการได้
ดังนี้ 
 1. เห็นควรให้หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตรวจสอบการจัดการศึกษา
ของสถาบันการศึกษาอย่างจริงจังและเพ่ิมบทลงโทษให้มากทั้งทางแพ่งและทางอาญา  
 2. เห็นควรจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานภายในส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให้มี
ความรู้ความเข้าใจตัวบทกฎหมายมาก ร่ วมทั้งทราบถึงบทบาท อ านาจหน้าที่ของตนเองและการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนตระหนักถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่มี
หน้าที่ก า กับดูแลสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สภาสถาบัน และอธิการบดี ให้มีความสอดคล้องกัน เพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องท า
ให้การจัดการศึกษาเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
 3. เห็นควรเพ่ิมเติมบทบัญญัติผู้รับใบอนุญาตจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่ควรเปิด
หลักสูตรที่ซ้ าช้อนกันมากจนเกินไป ท าให้เกิดการแย่งชิงตลาดการศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
ด้วยกันในพ้ืนที่เดียวกัน โดยไม่ค านึงถึงบัณฑิตว่าจะว่างงาน ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ไม่มี
ระบบการคัดกรองนิสิตนักศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานที่แท้จริง หากแต่เป้นระบบเปิดโอกาสให้นิสิต
นักศึกษาทุกคนสามารถเข้าศึกษาได้ทั้งหมด  และสถาบันอุดมศึกษาควรศึกษาว่าค่าใช้จ่ายใ น
การศึกษาที่เป็นธรรมส าหรับผู้รับบริการทางการศึกษาควรจะเป็นเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม และ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาสถาบันอุดมศึกษา 
ต้องพิจารณาร่วมกันและออกเป็นประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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 4. เห็นควรให้มีการจัดนิเทศหรืออบรมให้ผู้บริการสถานศึกษาบริหารงานโดยใช้หลักธรร
มาภิบาล ท าให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีประสิทธิภาพ ผู้รับการศึกษาทางการศึกษาจะได้มี
คุณภาพ  จะเห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาจะมีคุณภาพ ประสิทธิผล นั้นมักปรวนแปรไปตามผู้น าเสมอ 
ไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับตัวผู้น าแล้วยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายอย่างเช่น ปัจจัยที่มีการบริหารงานที่ดี 
ความสามารถในการจัดองค์กร และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 
7.ข้อเสนอแนะ 

1. ต้องบัญญัติกฎหมายของประเทศไทยที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนั้น ให้สามารถคุ้มครอง
ผู้รับริการทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเรื่องต่างๆ ได้  เช่นการที่ผู้รับบริการ
ทางการศึกษาได้รับการบริการทางการศึกษาที่ไม่ได้คุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
ตลอดจนกา รคุ้มครองสิ ทธิขั้ น พ้ื น ฐา นของผู้ รั บบริ กา รทา งการ ศึกษา อัน พึงได้ รั บจ า ก
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจึงควรที่จะต้องแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องให้มีบทลงโทษและแนวทางแก้ไข
ที่สามารถปฎิบัติได้ 

2. ต้องจัดให้มีการนิเทศหรืออบรม ( Induction/Orientation) กรรมการการอุดมศึกษา
ก่อนเข้ารับต าแหน่งกรรมการการอุดมศึกษา โดยจัดอบรมให้ความรู้ ด้านกฎหมาย เพ่ือให้ทราบถึง 
บทบาท อ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้จัดการศึกษาได้คุณภาพและ
มาตรฐาน รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  

3. ต้องเพ่ิมเติมบทบัญญัติให้มีกระบวนการเรียกร้องค่าเสียหายจากสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ที่ท าให้ผู้รับบริการทางการศึกษาได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการศึกษา เช่น 
การจัดการศึกษาที่ไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด การเรียนจบแล้วไม่สามารถใช้
คุณวุฒิไปประกอบวิชาชีพได้ จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ เป็นต้น 

4. ต้องส่งเสริมให้ การประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมีความเข็ มแข็งโดยให้
ความส าคัญกับระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยก าหนดเป็นมาตรการที่สอดแทรกจนกลายเป็น
วัฒนธรรมของการท างานปกติของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน
คุณภา พทั้งภ าย ในและภา ยนอก ร วมถึ งข้อ มูลต่า งที่ เก่ี ย วข้ อง กับการ จัดการ ศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาให้ประชาชนได้รับทราบ เพ่ือให้ประชาชนใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือก
สถาบันอุดมศึกษาที่ตนจะเข้าศึกษา 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับการส่งเสริมการท่องเท่ียวและการลงทุน 
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

LEGAL ENFORCEMENT RELATED TO TOURISM PROMOTION AND 
INVESTMENT IN THE SPECIAL BORDER ECONOMIC ZONE 

 
กฤษฎา  แสงจันทร์ ศิริพงษ์   โสภา 

 

บทคัดย่อ 
 ดุษฎีนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาเก่ียวกับ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนใน เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย  เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎี
เก่ียวกับธุรกิจท่องเที่ยว และการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยเปรียบเทียบกับของ การวิจัยนี้ 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษาเอกสารเก่ียวกับพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 และกฎหมาย
เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีการสัมภาษณ์เชิงลึกประชากรกลุ่มตัวอย่างที่เก่ียวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 จากการศึกษาพบว่า มีปัญหาที่ส าคัญคือ การควบคุมที่พักแรม ในปัจจุบันมีโรงแรมที่
ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมหรือโรงแรมเถื่อนเป็นจ านวนมาก เพราะโทษของการเปิด
โรงแรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงแรมมาตรา 59 นั้นมีบทลงโทษที่น้อยไปไม่
เหมาะสมกับค่าเงินในปัจจุบัน ดังนั้นจึงควรมีการแก้ไขกฎหมาย ให้มีโทษหนักขึ้น ต้องแก้ไขประกาศ
ส านักพัฒนาท่องเที่ยว เรื่องมาตรฐานโฮมสเตย์ ให้มีสภาพบังคับให้โฮฒเสตย์ทุกแห่งปฏิบัติตาม 
ส าหรับกรณีที่พักแรมที่ไม่ใช้โรงแรมตามมาตรา 4 ต้องมีการออกกฎหมายมาบังคับโดยตรงเพ่ือให้ที่
พักแรมมีมาตรฐานในเรื่องความปลอดภัย  สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมเดียวกันเพ่ือเป็นการยกระดับ
มาตรฐานที่พักแรมให้สูงขึ้น โดยน ามาตรการด้านกฎหมายตัวเรือดของสหรัฐอเมริกา ระเบียบแห่ง
การสูบบุหรี่แห่งมลรัฐยูทาห์ และระเบียบว่าด้วยการป้องกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของสาธารณรัฐมัลดีฟส์มาปรับใช้ให้มีความเหมาะสม 
 การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมีอุปสรรคที่ส าคัญ คือ เรื่องไม่มีกลไกส่งเสริม
การท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของภาครัฐ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ออกแบบและการพัฒนาพ้ืนที่ การจัดการแรงงานต่างด้าวไม่ให้เคลื่อนย้ายออกนอกพ้ืนที่ และปัญหา
การส่งมอบที่ดินเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และให้เอกชน เช่า  ดังนั้น ต้องมีกฎหมายเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ รัฐต้องเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการออกนโยบายเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ ก าหนดสิทธิพิเศษให้กับแรงงานต่าง
                                                 

 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิติศาสตร์   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะนิติศาสตร์  สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  

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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ด้าวท่ีท างานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น เรื่องค่าธรรมเนียมการ จดทะเบียน ค่าจ้างแรงงาน การ
พัฒนาฝีมือแรงงานและการเข้ารับสิทธิประกันสังคม เพ่ือเป็นการจูงใจให้นักลงทุนมาลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ค าส าคัญ : การท่องเที่ยว, เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 

Abstract 
 This dissertation aims to study Law Enforcement Issues Concerning 
Promotion of Tourism and Investment in the Special Border Economic Zone To 
study the theory of tourism business. And the establishment of a special economic 
zone in Thailand. This research is a qualitative research study of the 2004 Hotel 
Law and the Special Economic Zone Law. In-depth interviews with the sample 
population on the tourism industry. 
 According to studies, it has been found that There is a major problem. 
Accommodation Control At present, there are many hotels that do not have a 
hotel or hotel bargain. Because of the penalty of opening a hotel without a license 
under Section 59 of the Hotel Act, there are penalties less appropriate to the 
current monetary value. Therefore, the law should be amended to be more 
serious. Tourism Authority of Thailand The homestay standard requires that all 
housing be followed. In the case of non-hotel accommodation under Section 4, 
direct legislation must be enacted so that the accommodation has the same 
standards of safety, hygiene and environmental protection as the standard for 
accommodation. By adopting US legal measures Smokey Law of Utah And 
regulations on environmental protection in the tourism industry of the Republic of 
Maldives to adapt to suit. 
 Investment in the border economic zone is a major obstacle. There is no 
mechanism for promoting tourism in the Border Economic Zone. Lack of public 
participation in design and development of space. Management of foreign workers 
not to move out of the area. And the problem of land delivery for infrastructure 
development. Therefore, the law requires a special border economy. To be used in 
effective management. The state must allow people to participate in the 
development of the area. Special privileges for foreign workers working in special 
economic zones such as registration fees. Wages Skill development and social 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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security entitlement In order to attract investors to invest in the border economic 
zone as the target. 
Keywords: Tourism Border, Economic Zone 
 
1.บทน า 
 การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ ก็เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนของ
ประเทศจากความเชื่ อมโย งด้านคมนาคมขน ส่งของภูมิภาคอาเซียนตามข้ อตกลงการค้าเสรี  
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นกลุ่มที่สร้างรายได้ล าดับต้นๆ ให้กับประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2558 มี
รายได้จากการท่องเที่ยวถึง 2.23 ล้านบาท แต่ถึงแม้รัฐบาลจะพยายามผลักดัน โดยการให้สิทธิพิเศษ
ในการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของกลุ่มธุรกิจต่างๆ แต่เนื่องด้วยปัญหาการเดินทาง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ต้ังแต่เริ่มต้นเดินทางเข้ามายัง ประเทศไทย จนกระทั่งเดิน
ทางออกจากประเทศไทยต้องเก่ียวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ ซ่ึงระบบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ
ท่องเที่ยวบางส่วน ยังไม่เอ้ืออ านวยต่อเป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ให้
ความส าคัญ ทั้งเรื่องคุณภาพ ความสะดวก และความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ประกอบกับขาดการ
บังคับใช้กฎหมายในประเด็นที่ส าคัญ ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้ 
(ส านักกรรมาธิการ 1,2560 : 2) ดังนี้ 
 1.1.1 ปัญหาข้อเท็จจริง 
 ปัจจุบันที่พักเพ่ือการท่องเที่ยวนั้นก็มีหลายรูปแบบ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 
โรงแรม ที่พักแรมซ่ึงมีห้องพักไม่เกิน 4 ห้องและผู้เข้าพักไม่เกิน 20 คน เช่น เกสท์เฮาส์ โฮมสเตย์ รี
สอร์ท บังกะโล และที่พักแรมรูปแบบพิเศษ เช่น แพ บ้านต้นไม้ เรือ เครื่องบินเก่า รถเก่า รถบ้าน 
เต็นท์ แคปซูล และด้วยที่พักแรมมีหลายรูปแบบ แต่มีกฎหมายควบคุมที่พักแรมเฉพาะบางกลุ่มจึง
ท าให้มีปัญหา ดังนี้ 
 1. ปัญหาการควบคุมสถานที่พักแรมเพ่ือการท่องเที่ยว 
 1.1 ปัญหาโรงแรมที่ไม่ได้รับใบอนุญาต  ปัจจุบันมีโรงแรมที่ไม่ได้รับใบอนุญาต หรือที่
เรียกว่าโรงแรมเถื่อนประกอบกิจการเป็นจ านวนมาก  ซ่ึงปัญหาโรงแรมที่ผิดกฎหมายส่งผลให้ไทยไม่
สามารถยกระดับธุรกิจโรงแรมไปสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพและราคาสูงได้ รัฐบาลต้องปราบปราม 
และเร่ง รัดให้ โร งแรมและห้องพักท า ให้ ถูกกฎหมาย เพ่ือไม่ให้ เป็ น อุปสรรคต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (ข่าวสด, 2558: ออนไลน์)  
 1.2 ปัญหาการควบคุมโฮมสเตย์ที่มีสองมาตรฐาน คือ คือ จะยื่นจดทะเบียนเป็นโฮมเสตย์
ไทยหรือไม่ก็ได้กฎหมายไม่ได้บังคับ 
 1.3 ปัญหาการควบคุมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมของที่พักแรมที่
ไม่ใช่โรงแรม ธุรกิจโรงแรมนั้นอยู่ภายใต้การบังคับของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ซ่ึงได้วาง
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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หลักเกณฑ์ต่างๆ ด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมเอาไว้อย่างดีอยู่แล้ว และหากผู้
ประกอบธุรกิจโรงแรมใดไม่ปฏิบัติตามก็จะมีโทษตามที่กฎหมายก าหนด แต่ส าหรับที่พักเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอ่ืน คือ  ที่พักแรมซ่ึงมีห้องพักไม่เกิน 4 ห้องและผู้เข้าพักไม่เกิน 20 คน กับที่พักแรม
รูปแบบพิเศษ ไม่อยู่ในความหมายของโรงแรมจึงท าให้ไม่อยู่ภายใต้การบังคับของพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ.2547 จึงท าให้มีปัญหาด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้รับการ
ดูแลที่ดี 
 2. ปัญหาเก่ียวกับการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 2.1 ไม่มีกลไกส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของภาครัฐ  ธุรกิจ
ท่องเที่ยวเป็นกลุ่มที่รัฐส่งเสริมให้มีการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนล าดับที่ 13 แต่ไม่มีการ
ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ซ่ึงดูได้จากประกาศ ค าสั่งที่ออก
โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติไม่มีฉบับใดเลยที่ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 2.2 ปัญหาการ มีส่วน ร่วมของประชาชนในการออกแบบและการพัฒนาพื้นท่ีใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ  กา รจ ัด ตั ้งเขต เศรษฐกิจพิเศษเป ็นน โยบา ยของร ัฐ  แต่ข า ดก า ร
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  
 2.3 ปัญหากา รจัดการแรงงานต่างด้า วใน เขตเ ศรษฐกิจพิเศษชายแดน แรงงานต่าง
ด้าวเป็นแรงงานไม่อยู่ถาวรไม่ยึดติดกับนายจ้างและประเภทของการท างาน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นแรงงาน
ไร้ฝีมือ เม่ือได้รับการฝึกฝีมือในระดับหนึ่งก็จะเคลื่อนย้ายเข้าสู่พ้ืนที่ที่มีอัตราค่าจ้างและโอกาสใน
การท างานที่สูงกว่า (ส านักงานสภาที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาแรงงานแห่งชาติ,2558:ออนไลน์) 
 2.4 ปัญหาการ จัดหา ที่ดิน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ที่ผู้อยู่อา ศัยเดิมไม่ยอมออกจาก
พ้ืนที่ 
 1.1.2 ปัญหาข้อกฎหมาย 
 1. ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการควบคุมที่พักแรม 
 1.1 ปัญหาข้อกฎหมายในการควบคุมโรงแรมที่ไม่ได้รับใบอนุญาต 
 1.1.1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติผังเมือง เป็นอุปสรรคต่อการขอ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ท าให้มีโรงแรมที่ไม่ผ่านการได้รับใบอนุญาตต้องประกอบการ
โรงแรมโดยไม่มีใบอนุญาตกลายเป็นโรงแรมเถื่อน  
 1.1.2 บทลงโทษตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ไม่รุนแรง  
 1.2 ไม่มีกฎหมายควบคุมธุรกิจโฮมสเตย์  
 1.3 ไม่มีกฎหมาย กฎ ข้อบังคับควบคุมที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม  
 2. ไม่มีกฎหมายจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจน หากนักลงทุนจะเข้ามาประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะต้องศึกษากฎหมาย และต้องดู
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ค าสั่ง และประกาศต่างๆ อีกหลายฉบับ ดังนั้น จึงควรจะมีการเร่งด าเนินการให้มีกฎหมายเขต
เศรษฐกิจพิเศษออกมาใช้เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของนักลงทุน 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่ เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุน
ของประเทศไทยในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย 
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในบทบัญญัติ
ของกฎหมายเก่ียวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนของไทย ว่ามีปัญหาอย่างไรและควร
แก้ไขอย่างไร 
 3. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบัญญัติของกฎหมายเก่ียวกับการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยกับของต่างประเทศว่าเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร 
 4. เพ่ือเสนอแนะมาตรการของกฎหมายที่เหมาะสมมาเป็นแนวทางแก้ไขกฎหมายไทยใน
การสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวในเขตเศรษฐกิจชายแดนของไทยให้มีประสิทธิภาพและ
ทัดเทียมนานาประเทศ 
 
3.กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 

 
ภาพประกอบที 1 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย (Conceptual Framework 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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4.วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์
และกรอบแนวคิดของการวิจัย โดยกลุ่มเป้าหมายที่เลือกในการสัมภาษณ์หาข้อมูลนั้นเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือบุคลากรผู้ที่มีความช านาญและประสบการณ์ในเรื่องการท่องเที่ยวและ
การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มาใช้ในกระบวนการสอบสวน คือ กลุ่มนักท่องเที่ยว  กลุ่ม
นักวิชาการด้านกฎหมายท่องเที่ยว  กลุ่มธุรกิจเก่ียวกับการท่องเที่ยวกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ดูแล
เก่ียวกับการท่องเที่ยว 
 วิธีการเก็บข้อมูล 
 1. การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) คือสัมภาษณ์ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างโดยเรียงล าดับประเด็นค าถามตามแบบฟอร์มสัมภาษณ์เชิงลึก  
 2. บันทึกการสนทนาในกระดาษ เครื่องบันทึกภาพ และเครื่องบันทึกเสียง 
 แหล่งทุติยภูมิ ได้มาจากการศึกษาเอกสารจากตัวบท กฎหมาย ต าราทางวิชาการ 
งานวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ บทความจากวารสารหรือนิตยาสารทากฎหมาย เอกสารประกอบการสัมมนา 
สถิติ ข้อมูลจากเว็ปไซต์ทางอินเตอร์เน็ตทั้งของประเทศไทยและของต่างประเทศ  เก่ียวกับการ
ท่องเที่ยวและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหา สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
5.สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการ
ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย แบ่งการศึกษาหลักเป็นสองส่วนคือ การควบคุมสถานที่พัก
แรมเพ่ือการท่องเที่ยว และปัญหาเก่ียวกับการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศแล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 1. การควบคุมสถานที่พักแรมเพ่ือการท่องเที่ยว มีปัญหาที่ส าคัญคือ 3 ประการ คือ  
 1.1 การควบคุมโรงแรมที่ไม่ได้รับใบอนุญาต สาเหตุของการเกิดโรงแรมเถื่อนมี 2 กรณี 
คือ ปัญหาการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมท าได้ยากเพราะติดกฎหมายหลายฉบับ โดย
ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ ต้องการที่จะขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้ถูกต้องแต่ก็ติดปัญหาที่
กฎหมายหลายฉบับ เช่น ติดปัญหาเรื่องที่จอดรถตามกฎหมายควบคุมอาคารที่ก าหนดให้โรงแรม
ต้องมีที่จอดรถ แต่โรงแรมขนาดเล็กบางแห่งมีพ้ืนที่จ า กัดจึงไม่มีที่จอดรถท าให้ไม่ผ่านกฎหมาย
ควบคุมอาคาร ปัญหาเรื่องห้ามก่อสร้างโรงแรมตามกฎหมายผังเมือง และปัญหาการจัดท ารายงาน
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โรงแรมขนาดเล็กไม่สามารถท าได้เนื่องจากมีงบประมาณที่สูง
และไม่มีความรู้ด้านการท าวิจัยหรือการประเมินต่างๆ อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่ผู้ประกอบกิจการ
โรงแรมมีเจตนาทุจริตไม่ของใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม เนื่องมาจากอาจเห็นว่าโทษในการ
ประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตนั้นไม่รุนแรง  
 1.2 การควบคุมโฮมเสตย์ ไม่มีกฎหมายฉบับใดบังคับให้ธุรกิจโฮมสเตย์ต้องผ่านการ
ตรวจสอบมาตรฐานจากส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยวแต่อย่างใด และบทลงโทษของการไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบเหล่านั้นก็คือการยึดป้ายมาตรฐานโฮมสเตย์คืนเท่านั้น  โดยไม่มีบทลงโทษประการอ่ืน 
ในประเทศจีนมีระเบียบส าหรับสิ่งอ านวยความสะดวกของโฮมสเตย์ ที่ควบคุมด้านความปลอดภัย 
โดยมีวัตถุประสงค์ก าหนดการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในโฮมสเตย์ ด้านสุขอนามัยก าหนดให้
โฮมสเตย์จะต้องจัดให้มีอุปกรณ์ด้านสุขอนามัยและสุขาภิบาลตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ก าหนดให้
ในห้องพัก และห้องน้ าแต่ละห้อง จะต้องมีการระบายอากาศและแสงสว่างที่เพียงพอ  
 1.3 การควบคุมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมของที่พักแรมที่ไม่ใช่
โรงแรม  
 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ให้ความหมายไม่ครอบคลุมที่พักแรม
บางประเภท ซ่ึงต่างจากสหรัฐอเมริกา ที่ให้ความหมายของโรงแรม (Hotel) ค่อนข้างกว้างและคล
อบคลุมถึงสถานประกอบการไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไร หากมีลักษณะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าพักโดย
มีค่าตอบแทนอันเป็นการประกอบธุรกิจตามปกติของผู้ให้บริการที่พักนั้นแล้ว ก็จัดเป็นโรงแรมได้ 
และประเทศสหรัฐอเมริกา ก็มีกฎหมายควบคุมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในที่
พักแรม คือ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 รักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
ที่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ กฎหมายตัวเรือด ใช้บังคับแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมทุกแห่งในรัฐมินเน
โซต้า ให้ปฏิบัติการก าจัดและป้องกันการแพร่ระบาดของตัวเลือกภายในที่พักแรม ระเบียบแห่งการ
สูบบุหรี่แห่ งมลรัฐยูท าห์  ซ่ึงมีมาตรการเรื่องเขตปลอดบุหรี่ในที่พักแรม  รัฐบัญญั ติคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียซ่ึงบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พัก เช่น โรงแรม รีสอร์ท หรือที่พัก
เชิงนิเวศต่างๆ ที่มีแนวโน้มจะด าเนินงานกระทบกระเทือนต่อสิ่งแวดล้อม ต้องท าการประเมินผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยจัดท าเป็น  “รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ก็มี
กฎหมายควบคุมมาตรฐานของที่พักแรม คือ ระเบียบว่าด้วยการป้องกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวท่ีมีเจตนารมณ์ที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ
ด้านสุขอนามัยก็ห้ามรีสอร์ทท ากิจกรรมใดที่จะก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อแหล่งกักเก็บน้ า  
 แต่ความหมายของโรงแรมตามมาตรา 4 ไม่ครอบคลุมทีพั่กแรมซ่ึงมีห้องพักไม่เกิน 4 ห้อง
และผู้เข้าพักไม่เกิน 20 คน กับที่พักแรมรูปแบบพิเศษอ่ืนๆ จึงน าพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 
มาใช้ควบคุมที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมเหล่านี้ไม่ได้ จึงท าให้เกิดปัญหาที่ส า คัญ คือ การควบคุมด้าน
ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม เช่น ไม่มีมาตรการบังคับให้ต้องแต่งต้ังผู้จั ดการเพ่ือดูแล
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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เรื่องการจัดท าทะเบียนผู้พักแรม จึงท าให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเข้ามาหลบซ่อนในประเทศไทยเป็น
จ านวนมาก ที่พักแรมบางแห่งไม่มีมาตรฐานในการท าความสะอาดเครื่องนอน เครื่องใช้ ไม่มี
มาตรการควบคุมโรคติดต่อ และการน าน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ หรือน้ าบาดาลมาใช้อย่างไม่ถูก
สุขลักษณะ รวมทั้งการก าจัดขยะโดยวิธีการเผาซ่ึงท าให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะเกิดมลพิษทาง
อากาศ  การเท ปล่อยหรือระบายอุจจาระหรือปัสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะลงในทางน้ า  ท า
ให้เกิดมลพิษทางน้ า ซ่ึงที่พักแรมถึงแม้ไม่ใช่แหล่งก าเนิดมลพิษที่มิได้ถูกควบคุมการระบายน้ า เสีย
หรือของเสีย แต่ก็ถือว่าเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ และยังคงมีหน้าที่ในการ
ควบคุมการระบายน้ า เสียหรือของเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่ถูก
ก าหนดขึ้น (รัฐชฎา ฤาแรง, 2556:63) 
 2. กรณีการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีประเด็นปัญหา
ที่ส าคัญ คือ  
 2.1 ไม่มีกลไกส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของภาครัฐ เพราะ
ค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ออกมาเพ่ือเป็นกลไกในการส่งเสริมด้านการค้าและบริการ
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมุ่งเน้นการส่งเสริมการค้าและลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านอ่ืนๆ 
แต่ไม่มีกลไกการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว  
 2.2 การ มีส่วน ร ่วมของประชา ชน ในการออกแบบและกา ร พัฒนาพื้นที่ใ น เขต
เศรษฐ กิจพิเศษเป็นปัญหาหนึ่งที ่ เป ็นอุปสร รคในการลงทุน ในเขตเศรษฐกิจชายแดนทุก
เขต เพราะประชา ชนยังไม่รู้ ไม่เข้า ใจว่าเขตเศรษฐกิจ พิเศษคืออะไร  และเมื่อก่อ ต้ัง เสร ็จ
แล้วประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง  
 2.3 ปัญหากา รจัดการแร งงาน ต่างด้าวใน เขตเ ศรษฐกิจพิเศษชายแดน  หัวใจหลัก
ของปัญหาในข้อนี้  คือ จะมีวิธีก ารบริห ารจัดการอย่างไร ให้แร งงานต่างด้าวท างา นอยู่ใ น
เขตเศรษฐกิจพิเศษชา ยแดน  โดย ไม่ลักลอบ หรือหลบหนีเข้า มาท า งานในพ้ืนที่ชั้นใน เช ่น 
กรุง เทพมหานคร  หรือปร ิมณฑ ลเพร าะมีอัตร าค่าจ ้างที ่สูงกว่า ซ่ึงจา กการ ศึกษา พบว่า 
เรื่อ งกา รจ ัดกา รแรงงาน ต่าง ด้า วใน เขตเศรษฐกิจ พิเศษชายแดนมีปัญหา ส าคัญคือ เรื่อ ง
กา รจดทะเบียนแร งงานต่าง ด้า ว  นายจ้า ง ไม่พา แรงงา น ไปขึ้นทะเบียน ให้ถู กกฎหมา ย
เพร าะมีค่า ใช้จ ่ายค่อนข้า งสูงและนา ยจ ้างต้องส าร องจ ่าย ไปก่อน  และหากลูกจ ้างไ ด้ร ับ
ใบอนุญาตแล้วท างา นไปสักระยะจนมีฝีมือที่ ดีขึ ้นก็จะมีคนมา รับเพ่ือ เข้าไปท างานยังพ้ืนที่
ชั้นใน ปัญหาค่าจ้างแรงงาน  และปัญหาการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 2.4 ปัญหา การจัดการที ่ ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นปัญหา คือ  อยู่ๆ  รัฐบา ล
ก็ใช้มา ตร า  44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ออค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2558 เรื่องการจัดหาที่ดินเพ่ือใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ความส าคัญของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2558 นั้นได้ท า
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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การเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ เพิกถอนเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เพิกถอนเขตปฏิรูปที่ดิน
ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน และถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามแนวเขตแผนที่ในค าสั่งนี้ ให้ตกเป็นที่ราชพัสดุ เพ่ือน ามาใช้เป็นพ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ท าให้ประชาชนที ่อยู่ใ นพื้นที่มาก่อนปรับตัวไม่ทัน และไม่ยอมออกจา ก
พ้ืนที่ จึงไม่สามารถน า พ้ืนที่นั้น ไปใช้ประโยชน์ หรือส่งมอบให้ผู้ที่ เกี ่ยวข้อ งน า ไปก่อสร้า ง
สาธารณูปโภคต่างๆ ได้ 
 
6.อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยพบว่าในการศึกษาเรื่องปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย
เก่ียวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทยมีผลที่ได้จาก
การศึกษา ดังนี้ 
 1. การควบคุมที่พักแรมเพ่ือการท่องเที่ยว มีปัญหา คือ การควบคุมโรงแรมเถื่อน การ
ควบคุมโฮมเสตย์ และการควบคุมที่พักแรมที่ไม่ใช้โรงแรม 
 1.1 การควบคุมโรงแรมที่ไม่ได้รับใบอนุญาต โรงแรมเถื่อนเกิดจากสาเหตุส าคัญ 2 กรณี 
คือ  
 กรณีแรก การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมท าได้ยากเพราะติดกฎหมายหลาย
ฉบับ ได้แก่ กฎหมายควบคุมอาคาร  ซ่ึงไม่อนุญาตให้น าอาคารขนาดเล็ก หรือบ้านมาปรับเปลี่ยน
โครงสร้างให้เป็นโรงแรม ดังนั้น โฮมสเตย์ เกสเฮาร์ บังกะโลและรีสอร์ท ที่มีห้องพักในหลังเดียวกัน
ไม่เกิน 10 ห้อง ห้องแถว ตึกแถวท่ีดัดแปลงเป็นโรงแรม โรงแรมที่เป็นอาคารอยู่อาศัย หรืออยู่อาศัย
รวม จึงไม่สามารถขอใบอนุญาตประกอบโรงแรมได้เพราะไม่ผ่านหลักเกณฑ์ของกฎหมายควบคุม
อาคาร แต่อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ.2559 ได้มีการออกกฎกระทรวง ก าหนดลักษณะอาคารประเภท
อ่ืนที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมพ.ศ. 2559 อนุญาตให้โรงแรมประเภทที่ 1 คือ ให้บริการห้องพัก และ
ประเภทที่ 2 คือ ให้บริการห้องพัก ห้องอาหาร ที่มีอยู่แล้วซ่ึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้มีลักษณะหรือ
มาตรฐานความปลอดภัยของอาคารตามที่กฎหมายก าหนด สามารถขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
เพ่ือประกอบธุรกิจโรงแรมได้ ซ่ึงก็สามารถแก้ไขปัญหากิจการโรงแรมที่ต้องการขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงแรมได้ส่วนหนึ่ง ปัญหาที่จอดรถ พบว่า กฎกระทรวงปี 2555 ก าหนดให้โรงแรม
ที่มีห้องโถงและพ้ืนที่เพ่ือการพาณิชย์ 300 ตารางเมตรขึ้นไปต้องมีที่จอดรถ หากเป็นกรุงเทพฯ เอา
เฉพาะพ้ืนที่นั้นหารด้วย 120 ออกมาเป็นจ านวนที่จอดรถที่ ต้องมี ถ้าเป็นต่างจังหวัดหารด้วย 240 
ถ้าห้องโถงและพ้ืนที่เพ่ือการพาณิชย์ไม่ถึง 300 ตารางเมตร ไม่ต้องมีที่จอดรถก็ได้ โดยนิยามห้องโถง
คือล็อบบี้โรงแรม ไม่นับทางเดินหน้าห้องพัก ถ้ามีหลายอาคารต้องน า พ้ืนที่ห้องโถงและพ้ืนที่เพ่ือการ
พาณิชย์ทั้งหมดรวมกันถ้าอยู่บนเกาะไม่มีที่จอดรถได้ ส าหรับผังเมืองได้มีการแก้ไขเรื่องของผังเมือง 
ที่เปิดให้โรงแรมขนาดเล็กสามารถเปิดให้บริการได้ในทุกผังสีที่ เป็นที่อยู่อาศัย  และจากการผ่อนปรน
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ในกฎหมายเรื่องดังกล่าว ท าให้มีโรงแรมขนาดเล็กยื่นใบขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมมากขึ้น 
แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการตรวจสอบเพ่ือออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 
 กรณีที่สอง เจ้าของที่พักแรมมีเจตนาทุจริตที่จะไม่ขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม 
เพราะการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมต้องท าตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด เช่น 
มาตรฐานด้านความปลอดภัย โครงสร้างอาคารต้องมีความคงทน แข็งแรง มีระบบการจัดท า
ทะเบียนผู้พักแรม มีการน าอุปกณ์รักษาความปลอดภัยต่าง เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง กล้องวงจร ปิดมา
ใช้ในที่พักแรม พร้อมทั้งต้องมีพนักงานรักษาความปลอดภัย มีมาตรการด้านสุขอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม ซ่ึงหากท าให้ถูกต้องและได้มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนดผู้ประกอบการต้องลงทุนสูง
มาก จึงหลีกเลี่ยงโดยการไม่ขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมเพ่ือลดต้นทุนในการประกอบ
กิจการ ดังนั้น โรงแรมเถื่อนส่วนมากจึงไม่ได้มาตรฐานเม่ือเกิดเหตุร้ายแรง นักท่องเที่ยวก็จะไม่ได้รับ
ความคุ้มครองหรือรับผิดชอบความสูญเสียหายที่เกิดขึ้น เหตุผลประการส าคัญที่ยังท าให้มีโรงแรม
เถื่อนจ านวนมากนั้นเป็นเพราะว่า บทลงโทษตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ไม่รุนแรง จึงท า
ให้ผู้ประกอบการโรงแรมเถื่อนไม่เกรงกลัว โดยผู้ที่ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมี
โทษเพียงต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และ
ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ ซ่ึงที่ผ่านมามีการจับกุมโรงแรมประมาณ 
20-30 แห่ง และมีบทลงโทษต้ังแต่ปรับ 3,000 บาท, ปรับ 5,000 บาท, ปรับ 10 ,000 บาท และที่
เห็นสูงสุดคือปรับ 12,000 บาท กรณีลงโทษปรับรายวันยังไม่มีการน ามาใช้ ส่วนบทลงโทษจ าคุก มี
อยู่ประมาณ 1-2 กรณีที่ศาลสั่งลงโทษจ าคุก 3 เดือน รอลงอาญา 2 ปี  ดังนั้น จึงต้องมีการแก้ไข
บทลงโทษให้มีความรุนแรงขึ้น คือ การปรับโทษจ าคุกจากไม่เกิน 1 เป็นจ าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับจาก 
20,000 บาท เป็น 200,000 บาท เพ่ือให้ผู้ประกอบการโรงแรมเถื่อนมีความเกรงกลัวกฎหมายมาก
ขึ้น 
 1.2 การควบคุมโฮมสเตย์ ในพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนหากจะลงทุนเก่ียวกับธุรกิจที่พักแรม
ส่วนมากจะเหมาะกับการท าธุรกิจโฮมสเตย์มากกว่าที่พักแรมรูปแบบอ่ืนๆ และส าหรับธุรกิจโฮมส
เตย์นั้นมีมาตรการควบคุมมาตรฐาน 8 ด้าน ตามประกาศเก่ียวกับการก าหนดให้ใช้เครื่องหมาย
รับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย พ.ศ.2548 และมีประกาศส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานบริการท่องเที่ยวมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย พ.ศ. 2551 ระเบียบส านักงานพัฒนาการ
ท่องเที่ยวว่าด้วยการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย  พ.ศ. 2552 ระเบียบส านักงานพัฒนาการ
ท่องเที่ยวว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย  พ.ศ. 2551 ซ่ึงประกาศและ
ระเบียบเหล่านี้ออกมาเพ่ือก าหนดมาตรฐานในธุรกิจโฮมสเตย์ โดยให้ธุรกิจโฮมสเตย์จดทะเบียนต่อ
ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือควบคุมมาตรฐานด้านที่พัก ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านความ
ปลอดภัย ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรมท่องเที่ยวด้านสภาพแวดล้อม มาตรฐานด้านมูลค่าเพ่ิม ด้าน
การส่งเสริมการตลาด อันเป็นระเบียบที่ออกมาเพ่ือมุ่งควบคุมธุรกิจโฮมสเตย์และเพ่ือคุ้มครองความ
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม  ประกาศและระเบียบดังกล่าวจะถูกน ามาใช้
เฉพาะแต่โฮมสเตย์ที่ มีความประสงค์ให้ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยวตรวจสอบมาตรฐานเท่านั้น ซ่ึง
ไม่มีกฎหมายฉบับใดบั งคับให้ธุรกิจโฮมสเตย์ต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากส านักงาน
พัฒนาการท่องเที่ยวแต่อย่างใด และบทลงโทษของการไม่ปฏิบัติตามระเบียบเหล่านั้นก็คือการยึด
ป้ายมาตรฐานโฮมสเตย์คืนเท่านั้น  โดยไม่มีบทลงโทษประการอ่ืน ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์
ส่วนมากไม่ยื่นขอเครื่องหมายรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยเพ่ือเป็นการลดต้นทุนในการท าธุรกิจ 
ท าให้มีผลกระทบกับกลุ่มโฮมสเตย์ที่ด า เนินการตามมาตรฐาน 8 ด้านและได้เครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยที่ต้องลงทุนสูงกว่า แต่มีผู้ เข้ามาพักแรมน้อยกว่าโฮมสเตย์ที่ไม่ได้มาตรฐาน
ด้วยเหตุผลที่ว่ามีห้องพักราคาที่แพงกว่า ดังนั้นจึงต้องมีการปรับแก้กฎหมายโดยบังคับให้โฮมสเตย์
ทุกแห่งต้องยื่นขอเครื่องหมายรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย เพ่ือให้โฮมสเตย์ทุกแห่งมีมาตรฐาน
เหมือนกันหมดทุกแห่ง เพ่ือเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว และเพ่ิมความ
น่าเชื่อถือให้กับที่พักแรมในประเทศไทย ส าหรับกรณีการก าหนดโทษต้องก าหนดโทษในลักษณะที่
เหมือนกับมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ก าหนดคือ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ เพราะจะมีลักษณะเป็นโทษที่ผู้ฝ่าฝืนได้รับผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรม 
 การศึกษากฎหมายต่างประเทศพบว่า ประเทศจีนมีระเบียบส าหรับการจัดการสิ่งอ านวย
ความสะดวกของโฮมสเตย์ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ก าหนดการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในโฮมสเตย์ 
และมีมาตรการด้านความปลอดภัย เช่น ก าหนดหน้าที่ใช้ความระมัดระวังสอดส่องของผู้จัดการ
โฮมสเตย์ มาตรการป้องกันอันตรายจากสิ่งปลูกสร้าง มาตรการป้องกันอัคคีภัย ด้านสุขอนามัย มี
มาตรการด้านสุขลักษณะ และอนามัย เช่น ก าหนดให้ในห้อง พัก และห้องน้ าแต่ละห้อง จะต้องมี
การระบายอากาศและแสงสว่างที่ เพียงพอ ต้องรักษาความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
อุปกรณ์และสภาพแวดล้อมภายในโฮมสเตย์ ควบคุมคุณภาพของน้ าด่ืม การควบคุมโรคติดต่อ และ
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ต้องมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ถ้าเจ้าของกิจการไม่ยื่นส่งข้อ
แถลงผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะถูกลงโทษปรับ 
 1.3 การควบคุมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมของที่พักแรมที่ไม่ใช่
โรงแรม เนื่องจากที่พักแรมที่มีห้องพักไม่เกิน 4 ห้อง และมีผู้ พักแรมไม่เกิน 20 คน และที่พักพิเศษ
รูปแบบอ่ืน เช่น บ้านต้นไม้ บ้านรถ บ้านแพริมน้ า ไม่ใช่โรงแรมตามความหมายของโรงแรมในมาตรา 
4 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 จึงท าให้ที่พักแรมเหล่านี้  ไม่มีมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมจึงท าให้เกิดปัญหา ดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านความปลอดภัย  
 1.1 ไม่มีการแต่งต้ังผู้จัดการที่พักแรม ซ่ึงถ้าเป็นโรงแรมจะต้องมีการแต่งต้ังผู้จัดการ
โรงแรมตามมาตรา 30 และมีคุณสมบัติตามมาตรา 33 โดยผู้จัดการโรงแรมจะเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ใน
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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การบริหารจัดการโรงแรมในทุกๆ เรื่อง ทั้งหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยตามมาตรา 34 (5) (8) 
และมีหน้าที่จัดท าทะเบียนผู้พักแรมตามมาตรา 35 คือ มีการอบรมผู้จัดการโรงแรมเก่ียวกับเรื่อง
มาตรฐานโรงแรม การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต การบริหารความเสี่ยง ระบบบัญชี การเงิน กล
ยุทธ์การตลาดและการขาย กฎหมาย การบริหารงานบุคคล ตลอดจนวิสัยทัศน์และภาวะผู้น า  อีกทั้ง
ผู้จัดการโรงแรมยังมีหน้าที่ในการดูแลเรื่องสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมด้วย แต่เม่ือที่พักแรมที่ไม่ใช่
โรงแรมไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 การไม่แต่งต้ังผู้จัดการ
โรงแรมจึงไม่ผิดกฎหมาย แต่มีผลเสียต่อการบริหารจัดการที่พักแรม คือ ผู้ที่ดูแลที่พักแรมเหล่านี้จะ
ไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารงานโรงแรม ท าให้ ไม่ทราบกระบวนการหรือหน้าที่ในการ
รักษาความปลอดภัยของผู้พักแรมหรือนักท่องเที่ยว เช่นมาตรการ ด้านดูแลรักษาสภาพของโรงแรม
ให้มีความม่ันคงแข็งแรง และจัดให้มีระบบการป้องกันอัคคีภัย หรือการจัดท าทะเบียนผู้พักแรมว่า
ต้องท าอย่างไร และหากเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นบุคคลเหล่านี้ก็ไม่มีทักษะในการแก้ไขปัญหา หรือการ
ระวังภัยก่อนเกิดเหตุ 
 1.2 การจัดท าทะเบียนผู้พักแรม ไม่มีกฎหมายก าหนดให้ที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมต้อง
จัดท าทะเบียนผู้พักแรม ซ่ึงตามมาตรา 35 ก าหนดให้โรงแรมต้องจัดให้มีการบันทึกรายการต่างๆ 
เก่ียวกับผู้พักและจ านวนผู้พักในแต่ละห้องลงในบัตรทะเบียนผู้พักในทันทีที่ มีการเข้าพัก  จากนั้น
รายงานให้นายทะเบียนทราบทุกสัปดาห์ตามมาตรา 36  เหตุผลในการก าหนดมาตรฐานด้านนี้ก็เพ่ือ
เป็นการตรวจสอบประวัติผู้ที่จะเข้ามาพักแรมว่ามีความเป็นมาอย่างไร เป็นอาชญากรที่ทางการ
ต้องการตัวหรือไม่ เพราะเม่ืออาชญากรเหล่านี้ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองมาแล้ว รัฐก็หวังจะให้ที่พัก
แรมเป็นด่านสกัดอีกด่านหนึ่งซ่ึงเป็นการท างานร่วมกันแบบบูรณาการ แต่หากที่พักแรมไม่มีการ
จัดท าทะเบียนผู้พักแรมก็อาจจะเป็นแหล่งซ่องสุมของอาชญากรแฝงได้ 
 1.3 การน าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยมาใช้ในที่พักแรม  โรงแรมที่ได้มาตรฐานจะมีการ
น าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยต่างๆ เช่น กุญแจประตูระบบคีย์การ์ด กล้องวงจรปิด สัญญาณเตือน
ไฟไหม้โรงแรม อุปกรณ์ดับเพลิง มาใช้ในการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว แต่ที่พักแรมที่
ไม่ใช้โรงแรมไม่นิยมน าอุปกรณ์เหล่านี้มาใช้เพราะลงทุนค่อนข้างสูง อีกทั้งบางแห่งยังไม่มีการ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้  
 1.4 ไม่มีมาตรการก าหนดระบบรักษาความปลอดภัย ถ้าเป็นโรงแรมตามมาตรา 4 
จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ
โรงแรม พ.ศ. 2551 โดยข้อที่ 4 (4) ก าหนดให้โรงแรมต้องจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยอย่าง
ทั่วถึงตลอด 24 ชั่วโมงแต่ที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมไม่อยู่ในบังคับของกฎกระทรวงฉบับนี้ จึงท าให้ไม่มี
มาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะที่พักแรมที่อยู่ในเขตชนบท หรือใกล้ชิด
ธรรมชาติ หรือที่พักแรมเชิงอนุรักษ์ก็จะมีเพียง เจ้าของที่พักแรมซ่ึงอาจเป็นคนชรา หรือผู้เยาว์ท่ียัง
ไม่บรรลุนิติภาวะดูแล เม่ือเกิดเหตุร้ายขึ้นก็จะไม่สามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้ 



475185

ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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 1.5 การควบคุมด้านความม่ันคงแข็งแรงของอาคารและระบบการป้องกันอัคคีภัย  
 กรณีโรงแรมต้องท าตาม ของมาตรา 34 (8) คือ การควบคุมด้านความม่ันคงแข็งแรงของ
อาคารและระบบการป้องกันอัคคีภัยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและค าสั่งของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  และเป็นไปตามมาตรฐานตามที่กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์
การประกอบธุรกิจโรงแรมพ.ศ. 2551 ก าหนด ข้อ 3 เรื่องของสถานที่ ต้ังต้องต้ังอยู่ในท าเลที่
เหมาะสม ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนามัยของผู้พักและมีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย  
ข้อ 8 สถานที่จอดรถของโรงแรมที่อยู่ ติดห้องพักต้องไม่มีลักษณะมิดชิดและต้องสามารถมองเห็นรถ
ที่จอดอยู่ได้ตลอดเวลา รวมถึงข้อ 9 และข้อ 10 เรื่องการตรวจสอบสภาพความม่ันคง ปลอดภัย 
แข็งแรงของอาคารด้วย แต่ที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมไม่อยู่ในความควบคุมนี้ จึงท าให้มีการสร้างที่พัก
แรมที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น มีรูปทรงที่บิดเบี้ยวไม่ได้ส่วน ไม่มีที่จอดรถที่ปลอดภัย มีทางเข้าออกเพียง
ทางเดียว เป็นต้น 
 ระบบการป้องกันอัคคีภัย มาตรา 34 (5) ก าหนดให้จัดให้มีแผนผังแสดงทางหนีไฟไว้ใน
แต่ละชั้นของโรงแรมและห้องพักทุกห้อง และป้ายทางออกฉุกเฉินไว้ในแต่ละชั้นของโรงแรม และ
กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรมพ.ศ. 2551 ข้อ 12 อาคาร
ส าหรับใช้เป็นโรงแรมต้องติดต้ังเครื่องดับเพลิง  ข้อ 13 ก าหนดให้ต้องติดต้ังระบบสัญญาณเตือน
เพลิงไหม้ และข้อ 15 ก าหนดให้ต้องมีทางหนีไฟหรือบันไดหนีไฟตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารแต่จา กการส ารวจพบว่าที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม เช่น 
โฮมสเตย์ เกสเฮาส์ บังกะโล รีสอร์ท บ้านแพริมน้ า  หรือห้องแถว ส่วนมากไม่มีการติดต้ังอุปกรณ์
ดังกล่าว ส าหรับพระราชบัญญั ติควบ คุมอาคาร พ.ศ.2522 ก าหนดให้อาคารที่ ต้องได้รับการ
ตรวจสอบ หมายถึงอาคารที่มี 80 ห้องขึ้นไปท าให้ไม่สามารถน ามาตรการตรวจสอบ ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยมาใช้กับที่พักแรมที่ไม่ใช้โรงแรมได้ 
 จากการศึกษากฎหมายของต่างประเทศพบว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็มีกฎหมาย
ควบคุมด้านความปลอดภัย คือ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 ได้ก าหนดสิทธิ
มนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงรวมถึงสิทธิของนักท่องเที่ยวผู้พิการที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติและจะได้รับความ
ปลอดภัยจากการใช้บริการธุรกิจที่พักแรม มีรัฐบัญญัติส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งมลรัฐ
แคนซัสที่มีมาตรการเพ่ือความปลอดภัย โดยก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมมีหน้าที่แจ้งเตือน
ภัยให้นักท่องเที่ยวทราบ (Warning Notice Requirements) 
 2. ด้านสุขอนามัย  
 มาตรา 34 (7) ก าหนดให้โรงแรมต้องดูแลรักษาความสะอาดด้านสุขลักษณะและอนามัย
ของโรงแรมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้า
พนักงานสาธารณสุข แต่มาตรการในข้อนี้ไม่ได้ใช้บังคับกับที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม จึงพบว่า  ไม่มี
การน าเครื่องนอน เครื่องใช้มาฆ่าเชื้อ จึงท าให้มีตัวเรือดอยู่ในที่นอนและกัดท าร้ายนักท่องเที่ยวท่ีพัก
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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แรม และพบว่าที่พักแรมที่อยู่ในแหล่งน้ าธรรมชาติมีการน าน้ าขึ้นมาใช้โดยไม่ผ่านกระบวนการท าให้
น้ านั้นสะอาดเสียก่อนจึงท าให้นักท่องเที่ยวเกิดอาการแพ้น้ า หรือมีการสูบน้ าบาดาลขึ้นมาใช้โดย
ไม่ได้มาตรฐานความลึกที่ เพียงพอท าให้ได้น้ าที่ไม่สะอาดมาใช้ก็เป็นสาเหตุให้นักท่องเที่ยวได้รับ
อันตรายจากการแพ้น้ า เช่นกัน  
 จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศพบว่า ประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายตัวเรือด ที่
บังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมทุกแห่งในรัฐมินเนโซต้า ปฏิบัติการก าจั ดและป้องกันการแพร่
ระบาดของตัวเรือดภายในที่พักแรม ระเบียบแห่งการสูบบุหรี่แห่งมลรัฐยูทาห์ ก าหนดว่าถ้าธุรกิจที่
พักแรมใด เช่น โรงแรม โมเต็ล ที่พักแบบบริการอาหารเช้าสถานที่ อ่ืนๆ ที่อ านวยความสะดวกด้านที่
พัก ได้อนุญาตให้สูบบุหรี่ในที่พักแรมแล้ว จะต้องก าหนด ห้องส าหรับสูบบุหรี่ (Smoking Allowed 
Room) และต้องจัดระบบระบายอากาศเพ่ือไม่ให้อากาศในห้องดังกล่าวปะปนกับอากาศในพ้ืนที่
ส่วนอ่ืน  
 สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ก็มีกฎหมายควบคุมมาตรฐานด้านสุขลักษณะ คือ ระเบียบว่าด้วย
การป้องกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ห้ ามรีสอร์ทท ากิจกรรมใดที่จะ
ก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อแหล่งกักเก็บน้ า และห้ามน าน้ าบาดาลที่อยู่ใต้รีสอร์ทต่าง ๆ มาใช้เป็นน้ า
อุปโภคหรือบริโภคส าหรับแขกผู้มาพัก หรือพนักงาน ส่วนน้ า ด่ืมจะต้องกักเก็บไว้อย่างปลอดภัย ด้วย
วิธีที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนซ่ึงคุณภาพน้ าด่ืม จะต้องไม่ต่ ากว่าค่าก าหนดโดยหน่วยงานผู้มีอ านาจ  
 3. ด้านสิ่งแวดล้อม ที่พักแรมที่ไม่ใช้โรงแรมไม่อยู่ในการควบคุมของมาตรา 34 (9) ที่
ก าหนดให้ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงท าให้มีปัญหาที่พักดังกล่าวกระท าการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
เช่น การทิ้งน้ า เสียลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ การก าจัดขยะโดยไม่ถูกวิธี เช่น การเผาขยะท าให้เกิด
มลพิษทางอากาศ  
 ใน ต่า งปร ะเทศ คือ  ในสหรัฐอเมริกามีรัฐบัญญั ติคุณภา พสิ่ งแวดล้อมแห่งมลรั ฐ
แคลิฟอร์เนีย ซ่ึงบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พัก เช่น โรงแรม รีสอร์ท หรือที่พักเชิงนิเวศต่างๆ ที่ มี
แนวโน้มจะด าเนินงานกระทบกระเทือนต่อสิ่งแวดล้อม ต้องท าการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยจัดท าเป็น  “รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Report-EIR)” 
 สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ก็มีกฎหมายควบคุมมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม คือ ระเบียบว่าด้วย
การป้องกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ก าหนดว่ากิจกรรมต่างๆ จะด าเนิน
ต่อไปได้เม่ือได้รับอนุญาตจากกระทรวงการท่องเที่ยวแล้ว เช่น การขุดทะเลสาบหรือแผ้วถางที่ดิน 
การก าจัดขยะ หรือสิ่งปฏิกูลและระบบบ าบัดน้ าเสีย ก าหนดให้มีถังขยะที่เพียงพอ และต้องคัดแยก
ขยะแต่ละประเภทโดยมีฝาปิดอย่างมิดชิด และห้ามไม่ให้เผาขยะ 
 2. การลงทุนอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
 
 
  

Vol7 No._61.indd   185 24/7/2561   20:53:17

 
 

 ด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจัดต้ังขึ้นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556 ซ่ึงเป็นกฎหมายที่มีล า ดับศักด์ิต่ ากว่ากฎหมายอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง
กับการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  กฎหมายที่ดิน 
กฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎหมายส่งเสริมการลงทุน ทั้งนี้ระเบียบฯ ไม่ได้ให้อ านาจแบบเบ็ดเสร็จ  
จึงแต่ท าให้ต้องอาศัยอ านาจตามกฎหมายต่าง ๆ  ที่มีอยู่แล้ว ที่จะยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายบาง
ฉบับ และให้อ านาจ สิทธิ หรือสิทธิประโยชน์ เพ่ือการบริหารจัดการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จึงท าให้เกิดปัญหา ดังนี้ 
 2.1 ไม่มีกลไกส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของภาครัฐ 
 การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษต้องอาศัยกลไกของรัฐเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม 
ทั้งด้านการค้าและบริการโดยสร้างกลไกพิเศษเพ่ือความคล่องตัว ดังนั้น รัฐบาลภายใต้การปกครอง
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีการออกค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติขึ้นมาหลายฉบับ 
เพ่ือเป็นกลไกในการส่งเสริมด้านการค้าและบริการในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน แต่มีปัญหาว่า
ค าสั่งของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยทุกฉบับ มุ่งเน้นการส่งเสริมการค้าและลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษด้านอ่ืนๆ  แต่ไม่มีกลไกการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว จึงท าให้การลงทุนใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่มีความแตกต่างจากการลงทุนในพ้ืนที่อ่ืนๆ จึงยังไม่มี
กลุ่มย่อยกิจการกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวมาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เลยนั่นเอง 
 2.2 การ มีส่วน ร ่วมของประชา ชน ในการออกแบบและกา ร พัฒนาพื้นที่ใ น เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
 กา รจัด ตั ้งเขต เศรษฐกิจ พิเศษชา ยแดนจะส าเร็จ ลุล่ว ง ไป ได้นั ้น  ต้อ งมีกา รท า
ควา มเข้า ใจกับประชาชน ในพื้นที ่  โดยความเข้าใจ พ้ืน ฐาน เลย คือ ให้ป ระชาชน เข้า ใจว่า
เขต เศรษฐกิจพิเศษนั ้น คือ  อะไร  และประชาชนจะไ ด้รับประโยชน์อย่า งไ ร เพร าะเมื่อ
ประชา ชนเข้าใจแล้วก็จะลดปัญหาการ ต่อต้านการสร ้างธุรกิจ ต่า งๆ เช่น ใน เขตเศรษฐกิจ
พิเศษเสิ่นเจิ้นของประเทศจีนไ ด้ก าหนดเ ง่ือน ไขการประกอบการไว้ในข้อที่ 4 ว่า การจ้าง
แรงงานที่มิใช่แรงงานด้านเทคนิคและบริการจัดการ ต้องใช้แรงงานจีนซ่ึง“บริษัทจัดหางานในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ” ที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายนี้เป็นผู้จัดหามาให้ ในการนี้ พนักงานและคนงานชาวจีน ทุก
คนที่จะท างานภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษต้องผ่านการทดสอบจากบริษัทดังกล่าวก่อนการจ้างงาน
ด้วย ส าหรับแบบของสัญญาจ้างงานเป็นไปตามที่  GPC ก าหนด นอกจากนี้ผู้ประกอบการต้องมี
มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการท างานและสุขอนามัยของพนักงานและคนงานด้วย ซ่ึงหา ก
ประเทศไทยมีข ้อก า หนดเช่นนี ้แล้ว เผยแพร่ให้ป ระชา ชนใน พื้นที่ไ ด้ท รา บก็จ ะลดแร ง
ต่อต้า นกา รลงทุน ได้ แต่ป ร ะช าชน ใน พื้น ที ่ เขต เศรษฐกิจพิเศษ ชาย แดน ทั้ง  10 เข ต 
ส่วนมากไม่มีควา มรู้คว ามเข้ า ใจ เกี ่ยว กับ เขตเศรษฐ กิจ พิเศษชา ยแดน เลย เช่น  ในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตาก ก็มีปัญหาว่า  มีการให้ข้อมูลและการสร้างความเข้าใจ
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ให้กับประชาชนยังมีน้อยเพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาจึงท าให้ชาวเขาเข้าไม่ถึงข้อมูลเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และมีข้อเสนอจากภาคประชาชนให้มีการศึกษา  เปิดเวทีแสดงความคิดเห็น  และประชา
พิจารณ์การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษอย่างกว้างขวางและจริงจัง  เนื่องจากมีความคิดเห็นว่า
ปัจจุบันยังเป็นเพียงความต้องการระดับนโยบายและบางหน่วยงานเท่านั้น  ท าให้ยังขาดการมีส่วน
ร่วมจากหน่วยงานและประชาชนระดับท้องถิ่น โดยจะเห็นได้ว่ายังมีความคิดเห็นและข้อมูลที่ยังไม่
ชัดเจน ตลอดจนข้อมูลที่เก่ียวข้องเรื่องพ้ืนที่และขอบเขตยังไม่ชัดเจน ซ่ึงควรท าความเข้าใจให้ผู้ มี
ส่วนได้ส่วนในระดับพ้ืนที่อย่างแท้จริงได้มีส่วนร่วมด้วย (ดิเรก ฟ่ันเขียว, 2559:122) 
 2.3 การจัดการแรงงานต่างด้าวในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 เรื่องการ จัดการแรงงานต่างด้าวใน เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีปัญหา ส าคัญ 
คือ 1. เรื่อ งกา รจดทะเบียนแรงงาน ต่าง ด้าว  มีปัญหา  คือ  เม่ือนายจ้างพาแรงงานไปจด
ทะเบียน โดยถูก ต้องตามกฎหมา ยแล้ว แ รงงาน มีกา รฝึกฝีมือในการท างานจนกลาย เป็น
แรงงานที่มีฝีมือ ก็จะเริ่มขย ับขยา ยหาลู่ท างเข้า มาท างานใน เขตพ้ืนที่ชั้นในที่ได้ค่า แรงสูง
กว่า ท าให้นายจ ้างได้รับผลกระทบเพราะนายจ้างบางคนได้ออกเงินค่าทะเบียนแร งงา น
ให้ก่อนประมาณ  3,850 บาทต่อคน ซ่ึง เป็นค่า ใช ้จ ่า ยที ่ส ูงมาก  เมื่อลูกจ ้า งหลบหนีไป
ท างานที่ อื ่นจึงท าให้นายจ้า งต้องจ้างแร งงานที่ผิดกฎหมายมาท างาน เพ่ือให้กิจ การด าเน ิน
ต่อ ไป ไ ด้ ดังนั้นการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวต้องมีการปฏิบัติตามหลักสากลคือ  การดูแล
แรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามเง่ือนไขที่ เหมาะสม  
ได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมในมิติประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การขึ้นทะเบียนที่มีค่าใช้จ่ายต้อง
ได้รับสวัสดิการครอบคลุมที่เหมาะสม ไม่ให้เป็นภาระด้านงบประมาณและการจัดสวัสดิการด้านอ่ืน 
ๆ ของประเทศไทยและประชาชนไทยรวมถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อพ้ืนที่แลระดับประเทศต้องมี
การบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ 
 2. เรื่อง ค่าจ้างแรงงาน เป็นปัจ จัยหนึ ่งที่ท า ให้แร งงาน ต่างด้า วเข้า มาท า งานใน
เขตพ้ืนที่ชั้นในมากกว่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  เพรา ะว่ามีค่าแรงที ่สูงกว่า ในกร ณี
นี้ห ากรัฐต้องกา รใ ห้แ ร งงาน ต่า งด้า วย ังคงอยู่ท า งา นในเขตเศรษฐ กิจพิเศษชายแดนร ัฐ
จะต้อง มีข้อยกเว้นจากมาตรฐานของพ้ืนที่นอกเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือ เช่น ค่าจ้างขั้นต่ า  ชั่วโมง
การท างาน การท างานนอกเวลา ประเภทของงานที่สามารถให้คนต่างด้าวท าได้  อาชีพสงวนส าหรับ
คนไทย เป็นต้น 
 3. การพัฒนาฝีมือแรงงาน  แรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาท างานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนส่วนมากจะเป็นแรงงานกลุ่มเพ่ือพัฒนาฝีมือ หรือแรงงานไร้ทักษะที่ได้รับค่าจ้างขั้นต่ า ซ่ึง
อาจท าให้คุณภาพงานที่ได้ออกมาไม่มีคุณภาพและเจ้าของกิจการต้องเสียหายจากงานไร้คุณภาพนั้น 
ท าให้มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ดังนั้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษต้องมีการจัดระบบการฝึกทักษะฝีมือ
แรงงานให้ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว โดยต้องเป็นการฝึกทักษะฝีมือแรงงานในหลักสูตรที่ มี
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ความสอดคล้องกับความต้องการของเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการให้เอกชนหรือผู้ประกอบการ มี
ส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตรและการวางแผนก าลังคนในรายสาขา   
 4. การประกันสังคมของแรงงานต่างด้าว แรงงานต่างด้าวจะได้รับความคุ้มครอง  3 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มแรก แรงงานต่างด้าวท่ีเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย กลุ่มที่สอง แรงงานต่างด้าวหลบหนี
เข้า เมืองแต่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติเรียบร้อยแล้ว  มีหนังสือเดินทางชั่วคราว  หรือเอกสารรับรอง
บุคคล และใบอนุญาตท างาน กลุ่มที่สาม แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้า เมือง แต่ได้รับการผ่อนผันตาม
มติของคณะรัฐมนตรีให้รับจ้างท างานเป็นการชั่วคราวระหว่างรอการส่งกลับ (ส านักงานสภาที่
ปรึกษาเพ่ือพัฒนาแรงงานแห่งชาติ, 2558: 48) 
 แต่แรงงานในเขตเศรษฐกิจส่วนมากจะอยู่ในกลุ่มยกเว้นจึงท าให้ไม่ได้รับสิทธิ ในการ
ประกันสังคม จึงมีปัญหาเม่ือเวลาเจ็บป่วยจากการท างานก็จะไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิใดๆ ถ้า
เจ็บป่วยมากๆ หรือเกิดอุบัติเหตุก็ต้องไปโรงพยาบาล และรัฐบาลไทยก็ต้องออกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้
ตามหลักมนุษยธรรม ดังนั้นหากต้องการให้เกิดความคุ้มครองแรงงานกลุ่มนี้ รัฐบาลโดยส านักงาน
ประกันสังคมต้องแก้เง่ือนไขข้อยกเว้นโดยให้มีความครอบคลุมแรงงานในกลุ่มนี้ แต่อาจท าเฉพาะใน
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเท่ านั้น  เพ่ือให้แรงงานกลุ่มนี้ได้รับความคุ้มครอง  และภาครัฐอาจ มี
มาตรการส่งเสริมการจ้างงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษผ่านมาตรการอุดหนุนหรือการให้สิทธิประโยชน์
อ่ืน ๆ เพ่ิมเติมเป็นต้น 
 
7. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งน้ี 
 จากการศึกษาเรื่องปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. การควบคุมสถานท่ีพักแรมเพ่ือการท่องเท่ียว 
 1.1 ต้องมีการแก้ไขบทก าหนดโทษตามมาตรา 59 ซ่ึงแต่เดิมบัญญัติว่า ผู้ประกอบกิจการ
โรงแรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต “ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่” เป็น “ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งถึงห้าปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่
เกินหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่” ซ่ึงเป็นการเพ่ิมอัตราโทษให้หนักขึ้นเพ่ือผู้ประกอบธุรกิจ
โรงแรมเถื่อนจะได้เกรงกลัวแล้วมาขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
 1.2 ต้องมีกฎหมายก าหนดมาตรฐานให้โฮมสเตย์ทุกแห่งมาจดทะเบียนโฮมสเตย์ไทย 
เพ่ือให้ได้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด เหมือนประเทศจีนที่ออกระเบียบส าหรับการจัดการสิ่งอ านวย
ความสะดวกของโฮมสเตย์มาใช้กับโฮมสเตย์ทุกแห่ง  
 1.3 ต้องออกกฎหมายเฉพาะมาควบคุมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ของที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมทุกประเภทให้มีมาตรฐานเดียวกัน 



480176
Vol.7 No.2 (Special Issue) April - Jun 2018

 
 

camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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 1.3.1 วางรูปแบบการควบคุมความปลอดภัยของอาคารให้เหมาะสมกับอาคารที่พักแรมที่
ไม่ใช่โรงแรม  
 1.3.2 ด้านสุขอนามัย ให้น ามาตรการตามกฎหมายตัวเรือดของสหรัฐอเมริกาที่ ใช้บังคับ
กับที่พักแรมทุกแห่งมาใช้ และ ก าหนดให้ที่พักแรมทุกประเภทน าน้ าที่สะอาด มาใช้ในการอุปโภค
และบริโภค  
 1.3.3 ด้านสิ่งแวดล้อม ต้องก าหนดห้ามที่พักแรมทุกแห่งจัดการขยะด้วยวิธีการเผา หรือ
โยนทิ้งแหล่งน้ าธรรมชาติ เพราะจะท าให้เกิดมลพิษทางอากาศและทางน้ าได้ 
 1.3.4 ต้องมีการก าหนดโทษที่เหมาะสมและร้ายแรง เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจเกรงกลัว 
 2. การลงทุนอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 2.1 รัฐต้องออกนโยบายส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  ด้วยการ
ออกระเบียบ หรือประกาศเพ่ือก าหนดสิทธิพิเศษให้กับกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวที่สนับสนุน  
 2.2 รัฐต้องจัดให้ ประชาชนในท้ องถิ่น มีส่วนร่วมในนโยบายการบริหารจัดการเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยเปิดเวทีแสดงความคิดเห็น  และประชาพิจารณ์การพัฒนาพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษอย่างกว้างขวางและจริงจัง 
 2.3 การจัดการแรงงานต่างด้าวในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมีข้อเสนอแนะว่า 
 2.3.1 ต้องปรับค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนแรงงานให้น้อยลง เพ่ือจูงใจให้นายจ้าง
น าพาลูกจ้างมาขึ้นทะเบียน ซ่ึงจะได้ลดปริมาณการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายที่ท าให้เกิดปัญหาด้าน
สาธารณสุข และความม่ันคงของประเทศ 
 2.3.2 รัฐต้องออกมาตรการข้อยกเว้น เรื่องค่าแรงในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้ต่าง
จากมาตรฐานของพ้ืนที่นอกเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น ค่าจ้างขั้นต่ า ชั่วโมงการท างาน การท างาน
นอกเวลา ประเภทของงานที่สามารถให้คนต่างด้าวท าได้ อาชีพสงวนส าหรับคนไทย 
 2.3.3 ต้องจัดระบบการฝึกทักษะฝีมือแรงงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว โดย
สร้างศูนย์ฝึกทักษะฝีมือแรงงานในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนแต่ละแห่ง และการให้เอกชนหรือผู้ประกอบการ มีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตรและ
การวางแผนก าลังคนในรายสาขา       
 2.3.4 ต้องแก้เง่ือนไขข้อยกเว้นโดยให้มีความครอบคลุมแรงงานในกลุ่มยกเว้นไม่ต้องขึ้น
ทะเบียนประกันสังคม แต่อาจท าเฉพาะในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเท่านั้น  เพ่ือให้แรงงานกลุ่มนี้
ได้รับความคุ้มครอง        
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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บทบาทของกรมการข้าวในการพัฒนาศักยภาพของประเทศ 
ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 

ROLE OF DEPARTMENT OF MONITOR DEVELOPMENT TO COUNTRY'S 
POTENTIAL ACCORDING TO THAILAND STRATEGY 4.0. 

 
ชาญชัย ดีบุก  ศรุดา สมพอง 

Chaychai Deebuk,   Saruda Sompong 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือศึกษาบทบาทและหน้าที่ของกรมการข้าวตาม
ภารกิจ 2) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกรมการข้าวท่ีสอดคล้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ป ระเทศไทย 4.0 3) เพ่ือศึกษาถึงแนวทางการด าเนินงานของกรมกา รข้าวที่
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นวิธีการศึกษาเพ่ือหา
องค์ความรู้ใหม่จากผู้ให้ข้อมูล (Key Informant) และผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิง
ลึกผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 12 คน และการสนทนาเฉพาะกลุ่ม จ านวน 7 คน โดยการวิเคราะห์ข้อมูล
ยังเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการจัดเตรียมฐานข้อมูลเพ่ือให้สามารถน าไปใช้วิเคราะห์
ได้ง่ายขึ้นด้วยการจัดท ากลุ่มข้อมูล เช่น การจ าแนกหมวดหมู่ของข้อมูลให้เป็นระบบ ฯ เพ่ืออธิบาย
ปรากฏการณ์ของการเปลี่ยนแปลงของกรมการข้าว ตามนโยบายของรัฐบาลในยุคปัจจุบัน โดยใช้
วิธีการหลากหลายเพ่ือเก็บข้อมูลส าหรับผลการวิจัยในความเชื่อม่ันของข้อมูลที่ได้รับปรากฏการณ์
ของกรมการข้าวที่เกิดขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของรัฐบาลในยุคปัจจุบัน โดยผลการวิจัย
ในครั้งนี้ มีข้อค้นพบดังนี้คือ  
 ประการแรก คือ ด้านการวิจัยและพัฒนาข้าวท่ีเป็นเลิศ เป็นการมุ่งศึกษาวิจัยและพัฒนา
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ป้องกัน ก าจัดศัตรูข้าวแบบบูรณาการ การ
ใช้ เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมผลผลิต  ลดการสูญ เสีย  ตลอดจนการวิจัย พัฒนาข้ าวเพ่ือรองรั บกา ร
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวตามศักยภาพพ้ืนที่ ( Zoning) 
ไปจนถึงการวิจัยพัฒนาเพ่ือต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่าง ๆ เช่น การศึกษาความต้องการงานวิจัยราย
สินค้า การวิจัยเพ่ือสร้างและเพ่ิมมูลค่าข้าว เป็นต้น 
 ประการที่ สอง คือ  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตข้าว เป็นการมุ่งการเพ่ิม
ป ระสิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ผลิ ต แ ละ ก า รก ร ะ จ า ย เม ล็ ด พั น ธุ์  โด ย ให้ มีธ น า ค า ร เม ล็ ด พั น ธุ์ 
                                                                 

 Doctoral of Ph.D., Program in Philosophy (Public Administration), Graduate School, 
Western University. 

 Department of Public Administration, Graduate School, Western 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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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การสร้างร้านจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐาน (Q Seed Shop) การส่งเสริมการผลิตข้าวตลาด
เฉพาะ (Niche Market) การลดพ้ืนที่ปลูกข้าวในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการผลิตข้าวและการแปรรูปข้าว การสร้างระบบเตือนภัยและป้องกันปัญหาการผลิตข้าว การ
จัดต้ังศูนย์ข้าวอัจฉริยะ (Rice Intelligence Center) ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมระบบการ
ตรวจสอบ และรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP, GMP และ Pre GAP เป็นต้น 
 ประการที่สาม คือ การสร้างความเข้มแข็งแก่ชาวนาที่ยั่งยืน เป็นการมุ่งพัฒนาชาวนาและ
องค์กรชาวนา เช่น การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmers) การพัฒนาชาวนารุ่นใหม่ 
การอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาชาวนา การจัดต้ังศูนย์บริการชาวนา และหน่วยบริการชาวนา
เคลื่อนที่ (Mobile Unit) ตลอดจนการสืบสานโครงการหลวง และโครงการพระราชด า ริต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อชาวนา เป็นต้นและประการที่สี่ คือ การพัฒนาศักยภาพให้เป็นองค์กรชั้นน าเป็น
การมุ่งพัฒนาศักยภาพขององค์กร ให้มีความพร้อมในการรองรับภารกิจ ทั้ งในด้านการปรับ
โครงสร้างองค์กร โดยให้มีความเข้มแข็ง ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค การพัฒนา ระบบฐานข้อมูล 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในระดับบริหารและปฏิบัติการ ให้มี
ความก้าวหน้ าในสายงานอาชีพ (Career Path) รวมถึงการมองไปข้างหน้าในการขับเคลื่อน
สถาบันวิจัยข้าวแห่งชาติ เป็นต้น 
ค าส าคั    บทบาทของกรมการข้าว, การพัฒนาศักยภาพของประเทศ, ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 
4.0 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to, 1) study the role and duties of the 
rice department on mission. 2) Study the factors that affect the operation of the 
rice department in line with the policy and strategy of Thailand 4.0. And 3) study 
how implementation guidelines of the rice department in line with the policy and 
strategy of Thailand 4.0. 
 Research was qualitative research. It is a method to study new knowledge 
from the perspective of the key informant and the researcher studied the 
document. In-depth interview the data analysis also analyzes the qualitative data 
by providing a database that can be easily used for analysis by creating a data set, 
such as the data of interviews, group discussions, etc.  
 Findings  Result  were as follows: 
 1. The research and development of rice is excellent. It is aimed at 
research and development to increase production efficiency. By improving rice 
varieties, integrated pest control. The use of technology to increase productivity, 
reduce losses, and research and development of rice to support climate change. 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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Increasing the efficiency of rice production by the area (Zoning) to research and 
development for commercial purposes, such as the study of research needs. 
Research to create and increase rice value. 
 2. Enhancing the efficiency of rice production is aimed at increasing 
production efficiency and seed distribution. By having a seed bank. Establish a 
standard seed shop (Q Seed Shop) Promote niche market. Reduce rice area in 
inappropriate areas. The use of technology and innovation in rice production and 
processing. Creating a warning system and preventing the problem of rice 
production. Establishment of Intelligent Rice Center (Rice Intelligence Center) as 
well as development and promotion of monitoring systems. GAP, GMP and Pre GAP 
standards. 
 3. Strengthening sustainable farmers is the goal of developing farmers and 
peasant organizations, such as the development of smart farmers, the development 
of new farmers. Conservation and development of farmer wisdom. Establishment of 
a Farmer Service Center And Mobile Unit (Mobile Unit) as well as the Royal Project. 
And royal projects that are useful to the peasants. 
 4. The development of potential as a leading organization is to develop 
the potential of the organization. To be ready to serve. In terms of organizational 
restructuring o be strong. Both in the central and regional database development. 
And information technology Development of personnel competencies in 
administrative and operational levels.  
Keyword(s)  The role of the Department, Development of the countries, Thailand 
strategy 4.0 
 
1. บทน า 
 จากสถานการณ์การส่งออกข้าวของไทยที่ผ่านมาพบว่า ยอดการส่งออกข้าวไทยปี 2559 
ไทยเป็น ผู้ส่งออกอันดับสองของโลก ต่อเนื่อ งเป็ นปี ที่  2 (ข้อมูล ณ  เดือนกุมภา พัน ธ์ 2560) 
สถานการณ์ข้าวไทยส่งผลกระทบต่อการพัฒนาภาพรวมของประเทศไทยซ่ึงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ไทยได้เสียตลาดข้าวส่วนใหญ่ให้กับประเทศเพ่ือนบ้านอย่างเวียดนามและยังเสียตลาดบางส่วนให้กับ
กัมพูชา พม่า อีกด้วยการบริหารจัดการเศรษฐกิจข้าวของภาครัฐไทยในช่วงเวล าที่ผ่านมามักจะ
น าไปสู่ความขัดแย้ง การด าเนินนโยบายของรัฐมุ่งให้ความสนใจเพ่ือประโยชน์ทางการเมืองในระยะ
ส้ันมากกว่าการให้ ควา มส า คัญของการ พัฒนาในร ะยะยาวเพ่ือกา รเสริมสร้างและพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบการผลิตและการตลาด ตลอดจนการขาดการพัฒนาแนวทางหรือมาตรการที่
จะขจัดหรือลดทอนความเสี่ยงภัยด้านต่างๆ ทั้งในกระบวนการผลิต การตลาดและราคา เป็นต้น 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ส่งผลให้เกิดปัญหาหลายด้านกับเศรษฐกิจข้าวไทยและรวมถึงปัญหาการทุจริตในการแทรกแซง
ตลาดข้าว ปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวก าลังบั่นทอนประสิทธิภาพและศักยภาพการแข่งขันของภาค
เศรษฐกิจการผลิตและการค้าข้าวของไทยให้ต่ าลง รวมถึงปัญหาในกระบวนการการผลิตข้าว เช่น 
ต้นทุนการผลิตต่อไร่สูง แต่ผลผลิตต่อไร่ต่ า ปัญหาด้านต้นทุนการผลิตและผลผลิตต่อไร่เป็นปัญหาที่
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อศักยภาพในการส่งออกข้าวของไทย  และปัญหาระบบชลประทานในพ้ืนที่
เพาะปลูกมีจ ากัดซ่ึงจ ากรายงานข้อ มูลพ้ืนฐานเศรษฐกิจการเกษตรของส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ปี 2551 พบว่า ในปัจจุบันมีระบบชลประทานอยู่ ในพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวเพียงร้อยละ 32 
ของพ้ืนที่ปลูกข้าวท้ังหมดของประเทศ ส่วนอีกร้อยละ 68 ต้องพ่ึงพาน้ าฝนเป็นหลัก ซ่ึงพ้ืนที่ปลูก
ข้าวที่ไม่มีระบบชลประทานส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของไทย 
ปัญหาระบบและต้นทุนขนส่งต้นทุนการขนส่งข้าวของไทยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากโดย
โครงสร้างการท าการเกษตร (ปลูกข้าว) ของไทยส่วนใหญ่ใช้การขนส่งทางถนนเป็นหลัก  รองลงมา
เป็นทางเรือและทางรถไฟ เพราะไทยมีระบบการส่งทางถนนที่ดีท าให้สะดวกและรวดเร็วแต่ต้นทุน
จะสูง จากปัญหาข้างต้นดังกล่าว กรมการข้าวเป็นสถาบันที่รัฐจัดต้ังขึ้น เพ่ือดูแลเรื่องข้าวจึงต้อง
ตระหนักในความส าคัญของข้าวที่ มีต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความม่ันคงของประเทศ 
รวมทั้งความส าคัญของชาวนาผู้ผลิตข้าว เพราะข้าวคือปัจจัยพ้ืนฐานนับเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งต่อชีวิต
ความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของประเทศไทยทุกสมัย (Niramon Yuvanaboon.(2010)). 
 นโยบายภาครัฐกับการเปรียบเทียบเก่ียวกับการปรับโครงสร้างของรัฐสภาที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภากับประชาชนโดยค านึงถึงพ้ืนที่การให้บริกา รสาธารณะ ถือว่าเป็น
จุดเริ่มต้นของรูปแบบใหม่ในการจัดโครงสร้างของหน่วยงานในสังกัดของฝ่ายนิติบัญญัติเช่นเด่ียวกับ
ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการที่มีหน่วยงานประจ าอยู่ทุกจังหวัดของประเทศไทย ประชาชนมีโอกาส
เข้าถึงการท างานของรัฐสภาโดยตรงจากการติดต่อกับส านักงานรัฐสภาประจ า จังหวัดในแต่ละพ้ืนที่ 
มีการยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนให้ส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัดด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ ประชาชนได้เรียนรู้ เรื่องการเมืองและประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมที่ส านักงานรัฐสภาประจ า
จังหวัดจัดขึ้น (Rakkhwamsuk, E., (2017).) 
 จา กปัญหา กา รเข้ า ถึง ระบ บข้ อมูลการบั นทึ กข้ อ มูล ใน ระบบฯ แบบ เดิมๆนั้ น  
ผู้กรอกข้อมูลสามารถบันทึกข้อมูลได้และจะปรากฏให้เห็นในหน้าจอของระบบว่ามีการบันทึกข้อมูล
ได้จริง แต่หลังจากการบันทึกข้อมูลแล้ว หากผู้กรอกข้อมูลออกจากระบบและกลับเข้ามาสู่ระบบอีก
ครั้งข้อมูลที่เคยกรอกลงไปนั้นจะไม่แสดงให้เห็น จึงท าให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจในตัวระบบของผู้
กรอกข้อมูล เนื่องจากระบบเดิมเม่ือมีการบันทึกข้อมูลใหม่ระบบจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลลงไปได้
อีกจึงท าให้ผู้กรอกข้อมูลต้องกรอกข้อมูลใหม่อยู่เรื่อยๆ เม่ือท าการวิจัยได้พบว่าการแก้ไขปัญหา
เดิมๆ ของระบบจะต้องมีการพัฒนาระบบเพ่ือแก้ไขปัญหาข้างต้น เนื่องจากปัญหาที่ผู้กรอกข้อมูลกด
บันทึกแล้วข้อมูลบันทึกเข้าระบบบ้าง ไม่ได้บันทึกเข้าระบบบ้าง จึงได้พัฒนาระบบใหม่และปรับปรุง
ให้ดีขึ้น (Sompong, S., (2015).) 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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 สภาพปัญหาส าคัญที่เห็นได้ชัด คือ การปฏิรูปการเกษตรตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 
จะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องข้าวเป็นปัญหาส่วนใหญ่ที่ต้องแก้ไขของทุกรัฐบาลเพราะถือว่าเป็นปัญหาของ
คนส่วนใหญ่ของประเทศ การศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและแนวทางการเตรียมรับมือกับปัญหา
ความท้าทายดังกล่าวท้ังในระดับนโยบายของประเทศ และระดับภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
ผลิตหรือการตลาดก็ตาม เพ่ือให้ได้แนวทางปฏิบัติงานของกรมการข้าวในประเด็นที่ส า คัญจาก
ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ด้านการปฏิรูปการเกษตร ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและเป็นการเตรียมการเพ่ือปรับโครงสร้างเกษตรกรรมเพ่ือรับมือการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต อันจะท าให้การท างานเกิดผลส าเร็จตามความคาดหวังของทุกฝ่าย 
คือ ความอยู่ดีกินดีของชาวนาและความรุ่งเรืองของประเทศชาติ 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง  
“บทบาทของกรมการข้าวในการพัฒนาศักยภาพของประเทศตาม ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0” 
เพ่ือศึกษาบทบาทและหน้าที่ของกรมการข้าวตามภารกิจ และศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของกรมการข้าวท่ีสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0  ที่เกิดขึ้นเพ่ือ
เป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานกรมการข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาบทบาทและหน้าที่ของกรมการข้าวตามภารกิจ 
 2.2 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกรมการข้าวท่ีสอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0   
 2.3 เพ่ือศึกษาถึงแนวทางการด าเนินงานของกรมการข้าวท่ีสอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เพ่ือศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการตามนโยบายของรัฐบายที่ประกาศยุทธศาสตร์ประเทศไทย 
4.0 โดยศึกษาแหล่งข้อมูลจากเอกสาร ต ารา บทความ แนวคิด ทฤษฎี หนังสือ สิ่งพิมพ์จากการ
สืบค้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อทางเว็บไซต์ต่างๆ เก่ียวกับกรมการข้าว รายงานประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร์ ส านักนโยบายยุทธศาสตร์ ข้าวไทย และผลงานวิจัยของหน่วยงานราชการที่ได้
ท าการศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการข้าวของภาครัฐ มาประกอบการศึกษาค้นคว้าเพ่ือให้เกิด
ควา มส มบู ร ณ์ ยิ่ งขึ้ น  ใน กา ร ศึกษ า วิ จั ย ครั้ งนี้ เก็บ ข้ อ มูล ส า คัญ กับ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มูล ส า คั ญ  
(Key Informants) ด้วยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ( In-Depth Interview) แบบเจาะจงผู้เชี่ยวชาญ
จากข้าราชการส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักนายกรัฐมนตรี จ านวน 5 คน 
และข้าราชการส่วนปฏิบัติงานจากส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวไทย จ านวน 7 คน รวม 12 คน 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) แบบเจาะจงผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน 
พ้ืนที่ในการศึกษาวิจัย คือ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักนายกรัฐมนตรี และ
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวไทย กรุงเทพมหานคร 
 
4. ผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัย 
 บทบาทของบทกรมการข้าวในการส่งเสริมโดยการจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปเป็นพ่ีเลี้ยงหรือ
ผู้จัดการให้ในระยะแรก พร้อมทั้งสนับสนุนความรู้ เมล็ดพันธุ์ คุณภาพดี เครื่องมือปลูกข้าว แปลง
สาธิตตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่ ๆ โดยใช้ประโยชน์จากดาวเทียม และมีการแนะน าหา
แหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า และประสานกับภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐเพ่ือขับเคลื่อนให้กลุ่ม
เกษตรกรนาแปลงใหญ่ เชื่อมโยงตลาดรองรับสินค้าที่ผลิตได้ เพ่ือหาช่องทางจ าหน่ายทั้งในประเทศ
และต่างประเทศทั้งยังมีส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) เป็นหน่วยงาน
ภายใต้กระทรวงเกษตรฯ ช่วยขับเคลื่อนและเชื่อมต่อระหว่างนักวิจัย เกษตรกร และภาคธุรกิจ เพ่ือ
ผลักดันงานวิจัย “จากหิ้งมาสู่ห้าง” กระตุ้นให้น าข้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีมูลค่าสูง
เช่น อาหารเพ่ือสุขภาพ อาหารเพ่ือผู้ป่วย ผลิตภัณฑ์โภชนะเภสัช และเวชส าอางเป็นต้น แทนการ
ขายข้าวเพ่ือใช้บริโภคเพียงอย่างเดียว เพ่ือทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศและต่อยอดเป็นสินค้า
คุณภาพระดับสากลในอนาคตการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ มุ่งร้อยห่วงโซ่การค้าคุณธรรม
แบบยั่งยืน ขณะเดียวกันต้องมีการจัดระบบการปลูกข้าวอย่างเข้มงวด เพ่ือฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์
ของดิน และยกระดับประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยให้ชาวนาปลูกข้าวไม่เกินปีละ 2 ครั้ง และปลูก
พร้อมกันในพ้ืนที่บริเวณเดียวกัน ซ่ึงทางรัฐบาลจะต้องสนับสนุนและช่วยเหลือให้มีการปลูกพืชหลัง
นา และพืชปุ๋ยสด พร้อมส่งเสริมให้ชาวนาต้องท านาอย่างประณีต ใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ ลดต้นทุน การผลิต และยกระดับ
คุณภาพผลผลิตให้ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล และส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมข้าว ทั้งการสีแปร
สภาพเป็นข้าวสารเอง การแปรรูปสินค้าข้าว ที่ เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร เพราะจะท าให้ชาวนามี
รายได้เพ่ิมขึ้นมาก โดยการสนับสนุนงบประมาณและเครื่องมืออุปกรณ์จากภาครัฐต่อไป 
 องค์ประกอบที่มีผลต่อบทบาทของกรมการข้าวในการพัฒนาศักยภาพของประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0  พบว่ามีองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการด าเนินงานหลายๆ ด้าน เริ่มจาก
ด้านบุคคลากร ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเนื่องจากพ้ืนปลูกข้าวมีเกือบทั่วประเทศ
แต่ศูนย์วิจัยข้าวมีทีต้ังไม่ครบทุกศูนย์ ด้านงบประมาณ คือ กรมการข้าวของบประมาณในการท าการ
วิจัยจาก วช.ได้ค่อนข้างน้อย ท าให้ขาดแคลนงบประมาณในการท าการวิจัย องค์ประกอบด้าน
เครื่องมือ ไม่เพียงพอแต่ต้องดูแลให้ครอบคลุม ปัจจุบันมีทั้งหมด 28 ศูนย์ เช่น ศูนย์วิจัยข้าวของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องดูแลของจังหวัดอ่างทองด้วย แต่ปกติเม่ือเปรียบ เทียบระหว่าง
หน่วยงาน เช่น กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์จะมีเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ แต่ของกรมการข้าว
มีไม่ทั่วถึง ถ้าจะปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพจริงต้องขอความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการเกษตรและ
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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สหกรณ์ หรือเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ ด้านเครื่องมือ ด้านการขาดงบประมาณในการด าเนินการใน
เรื่องของการท าวิจัยในเรื่องของนวัตกรรมรูปแบบการบริหารจัดการ มากกว่าอาชีพอ่ืน เนื่องจาก
เกษตรกรรมกรไทยมีอาชีพท านาเป็นส่วนมากจะอยู่คู่กับชาวไทยมาอย่างยาวนาน แต่เกษตรกรส่วน
ใหญ่จะพบกับการผลิตข้าวได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ผลผลิตต่อไร่มีค่าเฉลี่ยค่อนข้างต่ า คุณภาพ
ไม่ได้มาตรฐาน ที่ส าคัญคือต้นทุนการผลิตสูงเนื่องจากใช้ปัจจัยการผลิตเกินความจ าเป็น ทั้งเมล็ด
พันธุ์ข้าว ปุ๋ยเคมี และสารเคมีมีปัญหา ยังต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและเพ่ือให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0   
 แนวทางการด าเนินงานของกรมการข้าวที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ประเทศ
ไทย 4.0 (1) ปัญหาการจัดสรรงบประมาณให้กรมการข้าวยังไม่เพียงพอ อ านาจหน้าที่ดูแลการผลิต
ข้าวของประเทศและต้องดูแลพ้ืนที่และชาวนาในทุกภูมิภาค โดยเป็นหน่วยงานหลักในการดาเนิน
งานตามยุทธศาสตร์ข้าวไทย ชาวนากลุ่มต่าง ๆ ได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานของกรมการข้าว
เป็นอย่างมาก แต่ปัญหาส า คัญคือ กรมการข้าวได้รับงบประมาณจากรัฐบาลไม่เพียงพอ (2) ปัญหา
โครงสร้างองค์กรปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับภารกิจที่ มีมากขึ้นในภูมิภาค ผลจากนโยบายปรับ
โครงสร้างการผลิตข้าวของรัฐบาล กรมการข้าวจ าเป็นต้อง ท าหน้าที่ส่งเสริมการผลิตข้าวในระดับ
จังหวัด และระดับภูมิภาคมากขึ้น ทั้งในรูปของกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาข้าวระดับจังหวัด 
(3) ปัญหาระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ของกรมการข้าวไม่ทันสมัย
เม่ือพิจารณาถึงการขยายงานของกรมการข้าวในปัจจุบัน และโครงสร้างการด า เนินงานในภูมิภาคที่
จะขยายเพ่ิมขึ้นในภูมิภาค กรมการข้าวจ าเป็นต้องมีระบบฐานข้อมูลการผลิต การตลาดข้าวทั้งใน
ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศเพ่ือใช้ในการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร และ
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของกรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ า เป็นเพ่ือให้กรมฯ สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในต่างประเทศ 
 
5. อภิปรายผล 
 อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงระบบการบริการจัดการภาครัฐ
ส่งผลต่อนโยบายประเทศไทย 4.0 ในการจัดการของกรมการข้าวซ่ึงส่งผลกระทบกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องในการใช้งานข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน โดยการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อค้นพบโดย
สรุปดังนี้ 
 1. ด้านการวิจัยและพัฒนาข้าวท่ีเป็นเลิศ เป็นการมุ่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต โดยการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ป้องกัน ก า จัดศัตรูข้าวแบบบูรณาการ การใช้
เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ลดการสูญเสีย ตลอดจนการวิจัยพัฒนาข้าวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวตามศักยภาพพ้ืนที่ (Zoning) ไปจนถึงการ
วิจัยพัฒนาเพ่ือต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่าง ๆ เช่น การศึกษาความต้องการงานวิจัยรายสินค้า การวิจัย
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
  

Vol7 No._61.indd   176 24/7/2561   20:53:08

เพ่ื อส ร้ า งแ ล ะเพ่ิ ม มูล ค่ า ข้ า ว  เป็ น ต้น  ซ่ึ ง ส อดค ล้อ ง กั บ ผล ง าน วิ จัย ข อ ง  Nittaya 
Reensook.(2010). ที่ศึกษาการลดต้นทุนการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเฉพาะ
พ้ืนที่  ผลการศึกษาพบว่า  เทคโนโลยีการปลูกวิธีโยนกล้าและการปลูกโดยวิธีหว่านน้ าตมตาม
ค าแนะน ามีต้นทุนการผลิตต่อไร่น้อยกว่าเทคโนโลยีการปลูกโดยวิธีหว่านน้ าตมของเกษตรกร ยกเว้น
การปลูกโดยใช้เครื่องปักด าซ่ึงมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าวิธีของเกษตรกร จากการประเมินการยอมรับ
และความพึงพอใจของเกษตรกรพบว่า เกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรีกรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา มีความ
พึงพอใจกับเทคโนโลยีการโยนกล้าและน าไปขยายผลในฤดูนาปี 2552 จ านวนกว่า 1,000 ไร่ ส่วน
เทคโนโลยีการหว่านน้ าตมตามค าแนะน า เกษตรกรส่วนใหญ่พึงพอใจกับการลดอัตราเมล็ดพันธุ์และ
อัตราปุ๋ยเคมีลดลง  
 2. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตข้าว เป็นการมุ่งการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
และการกระจายเมล็ดพันธุ์ โดยให้มีธนาคารเมล็ดพันธุ์ การสร้างร้านจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ที่ได้
มาตรฐาน (Q Seed Shop) การส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) การลดพ้ืนที่
ปลูกข้าวในพ้ืนที่ท่ีไม่เหมาะสมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตข้าวและการแปรรูปข้าว 
การสร้างระบบเตือนภัยและป้องกันปัญหาการผลิตข้าว การจัดต้ังศูนย์ข้าวอั จฉริยะ (Rice 
Intelligence Center) ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบ และรับรองคุณภาพ
ข้าว ให้ ได้มาตรฐาน  GAP, GMP และ Pre GAP เป็น ต้น  ซ่ึง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  
Vattanachai Supa.(2011). ที่ศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าวในพ้ืนที่
จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า การผลิตข้าวของเกษตรกรในปัจจุบันมีแนวโน้มใช้ต้นทุนการ
ผลิตต่อไร่สูงขึ้นจากการเพ่ิมปัจจัยการผลิตที่ส าคัญ ได้แก่ อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ การใช้ปุ๋ยเคมี การ
ใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว การถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนที่เหมาะส ม
เฉพาะพ้ืนที่และจัดท าชุมชนต้นแบบ  
 3. การสร้างความเข้มแข็งแก่ชาวนาท่ีย่ังยืน  เป็นการมุ่งพัฒนาชาวนาและองค์กรชาวนา 
เช่น การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmers) การพัฒนาชาวนารุ่นใหม่ การอนุรักษ์และ
พัฒนาภูมิปัญญาชาวนา การจัดต้ังศูนย์บริการชาวนา และหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่ (Mobile 
Unit) ตลอดจนการสืบสานโครงการหลวง และโครงการพระราชด า ริต่าง ๆ ที่ เป็นประโยชน์ต่อ
ชาวนา เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Office of Agricultual Economics.(2014). 
ทีศึ่กษาศักยภาพการด าเนินงานด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล ด้านการผลิต ด้านการเงิน และการศึกษา 
ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากผลการศึกษา หากต้องการ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรก่อนเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 
ภาครัฐควรให้ความรู้ด้านการผลิตข้าวท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการแก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่ องทั้ง
ทางด้านการลดต้นทุนการผลิต การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การดูแลรักษา อาทิ อัตราการใช้สารเคมี/ปุ๋ย 
การเก็บเก่ียวผลผลิตเพ่ือไห้ได้ข้าวท่ีมีคุณภาพ อีกทั้งควรส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปผลผลิตข้าว
ให้มีการผลิตตามระบบ GAP การแปรรูปตามระบบ GMP และมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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 4. การพัฒนาศักยภาพให้เป็นองค์กรชั้นน า เป็นการมุ่งพัฒนาศักยภาพขององค์กร ให้มี
ความพร้อมในการรองรับภารกิจ ทั้งในด้านการปรับโครงสร้างองค์กร โดยให้มีความเข้มแข็ง ทั้งใน
ส่วนกลางและภูมิภาค การพัฒนา ระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรในระดับบริหารและปฏิบัติการ ให้มีความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ (Career Path) รวมถึง
การมองไปข้างหน้าในการขับเคลื่อนสถาบันวิจัยข้าวแห่งชาติ เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ Aorasa Boonprung.(2009). ที่ศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว  
ที่ผลิตโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวจากสื่อบุคคล คือ เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี และเจ้าหน้าที่กรม
ส่งเสริมการเกษตร สื่อสิ่งพิมพ์ คือ แผ่นพับ สื่อมวลชน คือ วิทยุกระจายเสียง และสื่อกิจกรรม คือ 
การฝึกอบรม และการสัมมนา โดยภาพรวม เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมากเม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวในระดับมากที่สุด 1 ด้าน คือ 
ด้านสรีรวิทยา คือ ด้านสุขอนามัยเมล็ดพันธุ์ ด้านกายภาพ และด้านพันธุกรรม เกษตรกรมีความรู้
มากเท่าใดก็จะส่งผลต่อระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์มากขึ้นไปด้วย  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยสรุปข้อเสนอแนะบทบาทของกรมการข้าวในการพัฒนาศักยภาพของประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0  โดยผู้วิจัยสามารถสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะเชิง
ปฏิบัติ และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปดังต่อไปนี้ 
 6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผู้วิจัยสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส่งผลต่อการบริหาร
จัดการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมการข้าวไทยดังนี้ 
 1) ให้มีการจัดประชุมชี้แจงเก่ียวกับยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ตามยุทธศาสตร์ของกรมการข้าวให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายในกรมการข้าว  
 2) ให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด า เนินงานตามยุทธศาสตร์
กรมการข้าว พ.ศ. 2558 -2562 รวมทั้งจัดต้ังเป็นคณะอนุกรรมการเพ่ือเป็นกลไกในการติดตามและ
ประเมินผลในแต่ละปีงบประมาณ และน าไปสู่การปรับปรุงยุทธศาสตร์ 
 3) ให้มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลในการติดตามและประเมินผลในการด า เนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ และให้มีการรายงานผลการด าเนินงานจากหน่วยงานปฏิบัติที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้ในการ
ติดตามผลและประเมินผลการด าเนินงานต่อไป 
 6.2 ข้ อ เสน อแน ะเชิ ง ปฏิ บั ติ  ผู้วิ จั ย  สรุ ปข้ อ เสน อแน ะเชิ งน โยบา ยส่ งผล ต่อ 
การบริหารจัดการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมการข้าวไทยดังนี้ 
 1) หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยรัฐพิจารณาให้
การสนับสนุน ด้านสินเชื่อในการขายและท าตลาด โดยกรมการข้าวก าหนดเป้าหมาย ในการจัดต้ัง
และพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนให้เพียงพอและเข้มแข็งในทุกภูมิภาค 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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 2) การปรับโครงสร้างการบริหารของกรมการข้าวเพ่ือให้ มีต าแหน่งข้าวเขตและ ข้าว
จังหวัดรวมทั้งส านักงานฯ รองรับและให้มีผู้แทนของกรมการข้าวในคณะกรรมการพัฒนาข้าวระดับ
จังหวัด 
 3) การพัฒนาศูนย์สารสนเทศเพ่ือการวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวไทยทั้งระบบ
ของกรมการข้าว อาทิ การพัฒนาฐานข้อมูลเก่ียวกับเทคโนโลยีการผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว และ
ข้อมูลผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของข้าวในพ้ืนที่ต่าง ๆ ในภูมิภาค เป็นต้น  
 6.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรจะท าการศึกษาในประเด็นที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
 1) ควรมีการวิจัยเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวและเป็น
องค์ความรู้หรือเครื่องมือส าคัญที่จะเป็นกลไกในการน าไปปฏิบัติงานในเชิงพ้ืนที่ ต่อไป 
 2) ควรมีการวิจัยในลักษณะเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาพันธุ์ข้าวของกรมการข้าวเพ่ือให้
เกิดผลในเชิงรูปธรรมที่จะน าไปสู่ประสิทธิภาพของการด าเนินงานต่อไป 
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Research and Development Office.  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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บทคัดย่อ 
 การเปลี่ยนแปลงการบริหารของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 
ภายใต้นโยบายรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงการบริหารของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ภายใต้
นโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้การ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 3 กลุ่ม ประกอบด้วย1. กลุ่ม
ผู้บริหารระดับสูงที่ เก่ียวข้องกับศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. กลุ่มข้าราชการใน
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 3. กลุ่มผู้น า และประชาชนในพ้ืนที่ ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดของ Robert K.Yin รายละเอียดดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูล 
ขั้นตอนที่ 2 การแยกแยะข้อมูล ขั้นตอนที่ 3 การน าข้อมูลกลับรวมกัน ขั้ นตอนที่ 4 การแปล
ความหมาย ขั้นตอนที่ 5 การสรุป โดยมีข้อค้นพบสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1.การบริหารของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ภายหลังจากที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ยึดอ านาจและเข้ามาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศ ได้
ด าเนินงานการบริหารตามแนวทางของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (คปต.) ตามกลุ่มภารกิจหลักของ คปต.7 กลุ่มงาน  
 2.การรายงานของ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นั้นต้อง
รายงานผ่านให้ กอ.รมน.ภาค4 ทราบ 
 3.การระงับการปฏิบัติหน้าที่ของสภาที่ปรึกษาการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซ่ึงเป็น
ผลมาจากค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 14/2559 
 4.โครงสร้างองค์กร ได้เพ่ิมต าแหน่ง  ที่ เป็นฝ่ายทหาร และฝ่ายพลเรือนทั้ง ในส่วน
โครงสร้างของกอ.รมน.ภาค4ส่วนหน้าและที่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 
ค าส าคัญ ; การเปลี่ยนแปลงการบริหาร,  ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ,  
                                                                 

 Doctoral of Ph.D., Program in Philosophy (Public Administration), Graduate School, 
Western University. 

 Department of Public Administration, Graduate School, Western University. 
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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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ภายใต้นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ภาคใต้ 
 

Abstract 
 This study aims to investigate management changing of the Southern 
Border Provinces Administrative Centre (SBPAC) under the policy of National Council 
for Peace and Order (NCPO). The quantitative data was collected by gathering 
information from in-depth interview. The subjects were from 3 main groups: 1) the 
executive board of the Southern Border Provinces Administrative Centre (SBPAC) 2) 
governmental officers of the Southern Border Provinces Administrative Centre 
(SBPAC) 3) local leaders and local people. The data was analyzed according to the 
concept of Robert K.Yin: gathering data, identifying data, re-gathering data, 
interpreting data and summarizing data. The study found that after National Council 
for Peace and Order (NCPO) has become a government 
 1. The management of The Southern Border Provinces Administrative 
Centre (SBPAC) has to conduct the management procedure as the guideline of 
Committee of Solving Violent Problems in Thailand's Three Southern Border 
Provinces. According to the main mission of Committee of Solving Violent Problems 
in Thailand's Three Southern Border Provinces seven tasks groups. 
 2. Tasks and reports of the Southern Border Provinces Administrative 
Centre (SBPAC) have to be submitted to Internal Security Operations Command 4 
(ISOC 4).  
 3. As the letter number 14/2559 from the Chief of National Council for 
Peace and Order (NCPO) has stopped the operation of Advisory Council of Southern 
Border Provinces Administrative Centre (SBPAC) 
 4. The positions of military and civil has been added into organization 
structure of Internal Security Operations Command and the Southern Border 
Provinces Administrative Centre (SBPAC).  
Keywords ; Management changing, Southern Border Provinces Administrative Center 
(SBPAC), under the policy of National Council for Peace and Order (NCPO).    
 
1.บทน า 
 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ ต้ังอยู่สุดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยประกอบด้วย 5 
จังหวัด คือ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล หลังจากทีรัฐปัตตานีถูกปกครองโดยรัฐไทยที่
มีการบริหารจัดการแบบเอารัดเอาเปรียบและกดขี่ข่มเหงจากข้าราชการบางคนจนไม่ได้รับความเป็น
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ธรรมในแง่มุมต่างๆ ซ่ึงเป็นการท าร้ายสภาพจิตใจอย่างรุนแรง นอกจากนี้ยังเป็นการสูญเสียอ านาจ
ในกลุ่มคนชั้นผู้น า ด้วยที่มีสภาพทางสังคมจิตวิทยาของประชาชนที่มีเอกลักษณ์ทางศาสนา ภาษา 
และวัฒนธรรม ที่แตกต่างกัน จึงเป็นปรากฏการณ์เริ่มแรกที่เป็นสาเหตุที่ ก่อให้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งในพ้ืนที่เรื่อยมา              
 อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในรูปแบบต่างๆกันก็ตาม แต่สถานการณ์ความไม่สงบก็ยังคงอยู่ จึงท าให้รัฐบาลปรับการ
บริหารในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยประกาศใช้การบริหารภายใต้นโยบายเสริมสร้างสันติสุข
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ 68/2547 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2547 เพ่ือ
บูรณาการการปฏิบัติงานของทุกองค์กรในการป้องกันและต่อต้านการก่อความไม่สงบในพ้ืนที่ และ
จัดต้ังกองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในส่วนหน้า(กอ.รมน.สน.)เป็นศูนย์ควบคุมและแกนหลัก
ในการประสานการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้ชื่อว่า “กอง
อ าน วยการ เสริมสร้าง สัน ติสุ ขจังหวัดชา ยแดนภาคใต้ (กอ .สสส .จ ชต .) ” ตามค า สั่งส านั ก
นายกรัฐมนตรี ที่ 69/2547 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2547 โดยมีกองอ านวยการรักษาความม่ันคง
ภายใน (กอ.รมน.) เป็นผู้ควบคุมในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดความม่ันคงในระดับที่เก้ือกูลต่อการ
พัฒนาประเทศ ทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม มีรองนายกรัฐมนตรีด้านความม่ันคง มี
พล.อ.ชวลิ ต ยงใจ ยุทธ์ เป็นประธานคณะกรรมการก าหนดนโยบาย มีวัตถุป ระสงค์เพ่ือยุ ติ
สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่โดยเร็วท่ีสุด รวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อม และสร้างบรรยากาศให้
เกิดความม่ันคงอยู่ในระดับที่เก้ือกูลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ภายในระยเวลา 3 
ปี ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มีการปรับโครงสร้างและรูปแบบ
บริหารงานในรูปแบบที่แตกต่างกันตามนโยบายของรัฐบาล      แต่ละยุคสมัยมาหลายครั้ง เพ่ือให้
เข้ากับสถานการณ์เฉพาะหน้าว่าจะบริหารอย่างไรเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ ซ่ึงก็มีความ
แตกต่างกัน ในบางยุคก็อยู่ภายใต้คณะรัฐบาลที่เป็นพลเรือนที่มาจากการเลือกต้ัง บทบาทการ
บริหารก็สามารถจะตัดสินใจได้ตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย แต่พอมาถึงยุคของรัฐบาลคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซ่ึงมีแนวทางการบริหารงานเพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ผ่านทางคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้(คปต.) ศูนย์
อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ต้องบริหารตามแนวทางการบริหารครอบคลุม 
7 กลุ่มงาน และยังต้องมีการบริหารงานการภายใต้แผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 
2560 ซ่ึงเป็นแผนการบริหารทางทหารของกองอ าการรักษาความม่ันคงภาย ในภาค 4 ส่วนหน้า    
(กอ.รมน.ภาค 4 สน.) การวิจัยครั้งนี้จะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้    ได้มีการแก้ไขปัญหาที่ตรงทิศทางก่อให้เกิดความสันติสุขโดยเร็วโดยเฉพาะด้านการพัฒนา 
ซ่ึงเป็นบทบาทของศูนย์อ านวยการบริหารหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาเพ่ือให้ทราบว่าการบริหารของศูนย์ อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.) ภายใต้นโยบายของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) การบริหารมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
  

Vol7 No._61.indd   176 24/7/2561   20:53:08

 ภายหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เข้ามาบริหารประเทศเม่ือ ปี 2557 ได้
ออกค าสั่ง หัวหน้าคณะ ดสช. ฉบับที่ 14/2559 เรื่องคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการก าหนดอ านาจหน้าที่ของกองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จากค าสั่งฉบับนี้ เป็นการเพ่ิมอ านาจให้ กอ.รมน.มากขึ้น เสมือนเป็นการ
แก้ปัญหา  โดยการทหารน าการเมือง การลดบทบาทของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้มีเฉพาะด้านการพัฒนาเท่านั้น  การบริหารของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีสภาพการบริหารอย่างไร , ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารของศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นอย่างไร และภายใต้นโยบายของรัฐบาลคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ศูนย์อ านวยการบริห ารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มีการ
เปลี่ยนแปลงการบริหารของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จะด าเนินไปในทิศทางใด 
 
2.วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงการบริหารของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.) ภายใต้นโยบายรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยดังนี้ 
 1) เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศอ.บต.) 
 2) เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริหารของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวั ด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  
 3) เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงการบริหารของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.) ภายใต้นโยบายของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
 
3.ระเบียบวิธีวิจัย 
 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research)  การศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้การ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 3 กลุ่ม ประกอบด้วย1. กลุ่ม
ผู้บริหารระดับสูงที่ เก่ียวข้องกับศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. กลุ่มข้าราชการใน
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 3. กลุ่มผู้น า และประชาชนในพ้ืนที่ ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดของ Robert K.Yin รายละเอียดดังนี้  ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูล 
ขั้นตอนที่ 2 การแยกแยะข้อมูล ขั้นตอนที่ 3 การน าข้อมูลกลับรวมกัน ขั้นตอนที่ 4 การแ ปล
ความหมาย ขั้นตอนที่ 5 การสรุปข้อค้นพบ  
 
4. ผลการวิจัย   
 การบริหารของ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มี 2 ช่วงใน ปี 
พ.ศ.2549 ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 207/2549 จัดต้ัง ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) การบริหารงานก็เป็นไปตามยุทธศาสตร์ และนโยบายของรัฐบาล 
โครงสร้างองค์กรในขณะนั้นมี ผอ.ศอ.บต.เป็นต าแหน่งที่มาจากรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นฝ่าย
กิจการพิเศษทีมีล าดับอาวุโสล าดับที่ 5 มี ต าแหน่ง รอง ผอ.ศอ.บต.อ ฝ่ายฝ่ายต่างๆที่มาจาก
กระทรวงที่เก่ียวข้องกับงานด้านนั้นๆ และมีส านักอีก 7 ส านัก บุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นบุคลากร
ที่มาจากส่วนราชการต่างๆตามภารกิจของงานที่ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศอ.บต.) จะท าเช่นงานด้านการศึกษาก็จะเป็นบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น ในช่วงนี้
ยังไม่มีบุคลากรของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จะมีผู้ช่วย ศอ.บต. จาก
กระทรวงต่างๆมาเป็นผู้ประสานงานส าหรับอัตรามีทั้งหมด 200 อัตรา ตามที่ กพ. ได้ก าหนดไว้ ที่
สามารถดึงมาจากส่วนราชการต่างๆได้ท าให้สามารถดึงเอาผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงานได้
ตามภารกิจของงานเม่ือจบภารกิจก็ส่งกลับคืนต้นสังกัดเป็นการหมุนเวียนก าลังพลมาท างานซ่ึงเป็น
ข้อดี ส่วนข้อเสียคือท าให้ไม่มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานและหน่วยต้นสังกัดมักจะคัดเอาบุคลากรที่
ไม่ม่ีขีดความสามารถมาให้ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพราะบางครั้ง
ต้องมาช่วยราชการเป็นเวลานาน เช่น DSI มีอัตรา 100 อัตรา แต่ ต้องส่งมาประจ าที่ ศูน ย์
อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 15 อัตรา กพ.จะอนุมัติอัตราให้ DSI 115 อัตรา
แต่ 15 อัตรานั้นต้องส่งมาให้ประจ าที่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พอ
จบภารกิจ 15อัตรา ก็จะกลับ DSI ไม่ได้ จะเป็นอัตราของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.) นี่ เป็นเง่ือนไขท าให้อัตราอยู่ครบแต่คนสามารถเปลี่ยนได้ ด้วนเหตุนี้ท าให้ ศูนย์
อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญมีประสบการณ์งาน
ด้านการผลิตยุทธศาสตร์ให้ผู้อ่ืนน าไปปฏิบัติเพราะงานของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นงานใหม่ๆอยู่เสมอจบงานก็มีงานใหม่ตลอดเวลาตามสถานการณ์ 
 ช่วงใน ปี พ.ศ. 2553 เม่ือมี พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พ.ศ. 2553  องค์กรของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประเด็นแรก
กลายเป็นหน่วยงานที่ เป็นนิติบุคคลมีฐานะเทียบเท่ากับกระทรวง มีอัตราก าลังและงบประมาณเป็น
ของตน เอง ซ่ึงในช่วงแรกนั้นงบประมาณจะผ่านมาทาง กอ.รมน. ส าหรับรายละเอียดของมี 
พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553จะมีองค์ประกอบอยู่  3 
ประเด็น คือ ประเด็นที่หนึ่ง ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)เป็นองค์กร
กลางในการบริหารราชการในจชต. ทุกหน่วยงานที่มาปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้. ต้องอยู่
ภายใต้การดูแลของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) แต่จะมีอยู่ 3 หน่วยงาน 
คือ ตุลาการ อัยการ และทหาร  ประเด็นที่สอง ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศอ.บต.) เป็นองค์กรยุทธศาสตร์คือเป็นองค์กรที่ก าหนดทิศทางของการแก้ไชปัญหาใน จชต. โดย มี
กรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต (กพต.)ที่ก าหนดให้ นายกรัฐมนตรีหรือ
ผู้ที่รับมอบหมายเป็นประธาน มีรัฐมนตรี 17 กระทรวง เป็นคณะรัฐมนตรีชุดเล็กๆ ที่ท าหน้าที่
ก าหนดยุทธศาสตร์ทิศทางด้านการพัฒนา ท าให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต และความต้องการของ
ประชาชน  สามารถปรับแก้ไขนโยบายได้ง่าย เพราะในกรรมการชุดนี้ มีศูนย์อ านวยการบริหาร
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นเลขานุการ การน าเสนอสิ่งต่างๆสามารถกระท าได้โดย
เลขานุการ จึงเป็นสิ่งที่ตรงกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  ประเด็นที่สาม มีสภาที่ปรึกษา 
49 คนซ่ึงเป็นตัวแทนของประชาชนจากส่วนต่างๆที่สะท้อนปัญหาที่แท้จริงของพ้ืนที่ ทั้งสาม
ประเด็นนี้ท าให้ องค์กรกลาง   ผู้ก าหนดนโยบาย และตัวแทนประชาชน  ท าให้การบริหารมีความ
สอดคล้องกันตรงความต้องการ มีความยืดหยุ่นได้ ภายใน 3 ปี ก็จะมีการออกแบบยุทธศาสตร์กัน
ใหม่ และยุทธศาสตร์ต้องได้รับความเห็นชอบจาก สภาที่ปรึกษา  จากรัฐสภา จะเห็นว่า ศูนย์
อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นสื่อกลางระหว่างนโยบายและผู้ปฏิบัติ 
 ส าหรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งคือ ตัวข้าราชการใน ศอ.บต. เริ่มมีข้าราชการเป็น
ของ ศอ.บต. เอง ซ่ึงเป็นหน่วยงานเดียวท าให้ต้องอยู่จนเกษียน ดัง กม. ก าหนดได้ แต่ ลธ.ศอ.บต. , 
รอง ลธ.ศอ.บต. และต าแหน่งที่ กพ. ตัดโอนมาทั้ง 200 อัตรา ที่อนุมัติมา 200 อัตรา ขาดจาก
กระทรวงเดิม ปัญหาที่ตามมา คือ การตัดโอนมาได้ไม่ครบ 200 ต าแหน่ง กระทั้งปัจจุบันถ้า ตัดโอน
มาได้ครบแล้วท าให้การท างานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ปัญหาที่ตามมาอีกก็คือ ความเบื่อหน่าย
เนื่องจากไปไหนไม่ได้ ไม่ก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ เพราะต าแหน่งจ ากัด สิ่งที่ ต้องท า คือ ต้อง
ก าหนดสิ่งอ่ืนๆทดแทน เช่น เงินเพ่ิมหรือสิทธิต่างๆ ที่เป็นปัญหาการบริหาร กพ. 
 ส าหรับยุทธศาสตร์ในการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน จากปัญหาเรื่อง กพ. ท าให้
กระบวนการในการเชื่อมต่อหรือประสานงานกับหน่วยงาน เป็นไปอย่างไม่พร้อม  เนื่องจากการขาด
บุคลากรที่มีฝีมือในการประสานงานอย่างรอบด้าน กพ. ของ ศอ.บต. ต้องโดดเด่นด้าน นวัตกรรม
ใหม่ๆ การบริหาร 66 กรม 17 กระทรวง  ด้านการบูรณาการให้กับการเชื่อมต่อในหลายหน่วยงาน
ให้เป็นเนื้อเดียวกันเพ่ือมุ่งสู้วัตถุประสงค์เดียวกัน  ด้านการประสานงานต้องโดดเด่นชัดเจนกับทุก
ฝ่ายและเชื่อมงานให้ได้แต่บทบาทเหล่านี้ เองพัฒนาบุคลากร ส าหรับโครงสร้างที่ยังไม่ลงตัวก็
พยายามที่จะด าเนินการให้ลงตัว ในยุค คสช. ไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากยุคแรก ศอ.บต. ก็
ท างานกับ กอ.รมน.ฯ อยู่แล้ว ในเรื่องบริหารยังเหมือนเดิม แต่เปลี่ยนแปลงด้นโครงสร้างของ
บุคลากร เช่น เพ่ิมส านัก กม.  ส านักอ านวยการพัฒนา โดยมีพลเรือนไปร่วมงานกับ กอ.รมน.ฯและ
ทาง กอ.รมน.ฯ ก็เอากพ. ไปร่วมงานกับ ศอ.บต. เป็นต้น องค์กรใน ศอ.บต. นั้นมีการเปลี่ยนแปลง
จากเดิม คือ องค์กรระดับล่างถูกตัดไป คือ สภาที่ปรึกษา ท าให้ขาดช่องในการประสานด้าน
ยุทธศาสตร์  แต่เนื่องจากการใช้ยุทธศาสตร์เดิม จึงท าให้ยังสามารถขับเคลื่อนไปได้การแบ่งงานกลุ่ม
งาน เป็นการแบ่งให้ชัดเจนเท่านั้นเป็นงานที่ท าอยู่แล้ว ท าให้ง่ายต่อการปฏิบัติเท่านั้น เพราะ ยังใช้
ยุทธศาสตร์เดิม 7 กลุ่มงานเป็นวิธีการในการท างาน ในการด าเนนิการ –คปต. มาแทน กพต. ซ่ึง
องค์ประกอบเหมือนกันไม่แตกต่างกันสิ่งที่หายไป คือสภาที่ปรึกษา แต่ก็มีกระบวนการในการเข้าถึง
ประชาชนมากขึ้น 
 
5. สรุปและอภิปรายผล  
 สรุปการบริหารงานของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี พ.ศ. 2557 
ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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 การบริหารของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)ภายหลังจากที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ยึดอ านาจและเข้ามาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศ ก็ได้
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 98/2557เรื่องการแก้ไขปัญหา จชต.ท าให้การบริหาร
จัดการของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้
ตอบสนองและเข้ากับบริบทของสถานการณ์การบูรณาการ และขับเคลื่อนการท างานหน่วยงานใน
พ้ืนที่ ต้องมาขึ้นควบคุมกับ กอ.รน.ภาค 4 ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 
ปรับการบริหารตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ต้องให้มีความสงบเรียบร้อย มี
ภูมิคุ้มกัน และเดินหน้าด้วยความเข้มแข็งอย่างมีประสิทธิภาพ  ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ทบทวนและปรับปรุงแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ให้สอดคล้อง
กับ นโยบาย คสช.เพ่ือเร่งแก้ไขปัญหาเร่งด่วน     ในการคืนความสุขให้แก่ประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และสนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานตาม 12 ค่านิยม 9 ยุทธศาสตร์ 11 ประเด็น 
โดยด าเนินงานตามแนวทางของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(คปต.) ส่งผลให้การด าเนินงานมิติการพัฒนา ไปสนับสนุนมิติ ด้านความม่ันคงในการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพมากขึ้น  อีกทั้งท าให้เกิดเอกภาพ การปฏิบัติงาน
ระหว่าง กอ.รมน. ศอ.บต. และหน่วยงานกระทรวง/กรม ที่ มีแผนงานโครงการในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้โดยมีศูนย์ปฏิบัติการอ าเภอ (ศปก.อ.) เป็ นหน่วยบูรณาการในพ้ืนที่ มีก านั น 
ผู้ใหญ่บ้าน รับผิดชอบพ้ืนที่หมู่บ้านต าบลอย่างชัดเจน ท าให้เหตุการณ์ความไม่สงบ การสูญเสียและ
พ้ืนที่ หมู่บ้าน เกิดเหตุลดลงอย่างเห็น ได้ชัดเม่ือ เที ยบ กับห้ วงเดียวกันของปีก่อน ปร ะชาชน                  
มีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้นได้รับการอ านวยความเป็นธรรมมากขึ้นซ่ึงมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม
ตามกลุ่มภารกิจของ คปต.7 กลุ่มงาน คือ งานการรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินได้บูรณา
การกับผู้บริหารระดับจังหวัด นายอ าเภอ หน่วยเฉพาะกิจในพ้ืนที่หมายเลข 2 ตัว ผู้ก ากับการสถานี
ต ารวจภูธร นายกเทศมนตรีเขตเมืองหลัก ปลัดอ าเภอผู้รับผิดชอบประจ าต าบล และก านั น 
ผู้ใหญ่บ้านในการเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งของพ้ืนที่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล
ด้วยการก าหนด เป้าหมาย พ้ืนที่ปลอดเหตุคนปลอดภัย และต าบลเอาชนะยาเสพติด งานอ านวย
ความยุติธรรม และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ศูนย์ด ารงธรรม ศอ.บต.ได้สนับสนุนด าเนินงาน “ศูนย์
ด ารงธรรม” ตามนโยบาย คสช. ให้มีผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมประชาชนเข้าถึงได้ง่ายสะดวกด้วย
สโลแกน“คลายทุกข์ต้นทาง” มีแนวปฏิบัติ 3 ประการ คือ สุขใจที่ได้ช่วย โดยมอบหมายให้บัณฑิต
อาสาและเครือข่ายต่างๆในพ้ืนที่รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้ประสบปัญหาส่งต่อให้หน่วยงาน
รับผิดชอบด าเนินการ  ปลายนิ้วสัมผัสวัดความพอใจเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เข้ารับบริการจาก
หน่วยงานภาครัฐ ในอ าเภอต่างๆแสดงความเห็นว่ามีความพึงพอใจไม่พอใจหรือเฉยโดยวิธีกดปุ่ม
เครื่องแสดงความพอใจที่ติดต้ังไว้ที่ว่าการอ าเภอทุกแห่งเพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการให้บริการภาครัฐ  และทุกที่ทุกเวลาทุกปัญหามีค าตอบโดยให้ประชาชนที่ประสบปัญหา
ความเดือดร้อนในพ้ืนที่โทรแจ้งสายด่วน1880 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ เจ้าหน้าที่ ศอ.บต.และจัด
ชุดเคลื่อนที่เร็วของ ศอ.บต. เข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและหาแนวทางแก้ไข
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ปัญหาแก่ผู้ประสบปัญหาตามกระบวนการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วจากจุดเริ่มต้นของการอ านวยความ
ยุติธรรม  การสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศและสิทธิมนุษยชนการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
อันดีงามทั้งในและต่างประเทศรวมทั้ งสิทธิมนุษยชน เป็นภารกิจตามมาตรา9(13)(14) แห่ ง
พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 และยุทธศาสตร์หลักที่ ศูนย์
อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องนอกจากการใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ผลงานกจิกรรมต่างๆการ ศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมการส่งเสริมและ
สนับสนุน การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นภารกจิของ ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ตามมาตรา 9 (12) แหง่พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 ซ่ึงศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ร่วมมือกับ
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์และสังคมพหุวัฒนธรรม และเพ่ือการสร้างงานสร้างอาชีพโดยการพัฒนา
ผู้เรียน ผู้สอน และหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกันการบริหารจัดการ ให้เยาวชนมีความรู้ คู่
คุณธรรมน ามาพัฒนาสร้างอาชีพสร้างรายได้ในพ้ืนที่ตนเองรวมทั้งพัฒนาความร่วมมือกับองค์กร 
ภายในและต่างประเทศและโลกมุสลิมเพ่ือการอยู่รวมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมการพัฒนา
ศักยภาพของพ้ืนที่ และคุณภาพชีวิตของประชาชนได้บรูณาการปฏิบั ติหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน
เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ สภาพ ทางสังคมเศรษฐกิจและวิถีชีวิต
ของประชาชนการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีโดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมและเอ้ือต่อกระบวนการสร้างความเข้าใจและการประสานความร่วม มือในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่ตามแนวทาง คสช.ผ่านกิจกรรมสานเสวนาที่มีเป้าหมายพัฒนาความ
ร่วมมือ ในระดับหมู่บ้านของก านันผู้ใหญ่บ้านผู้น าศาสนาผู้น าท้องถิ่นผู้น าภาคประชาชนและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องให้เกิด ความปรองดองสามัคคีและสันติสุขภายใต้แนวคิด “ประชาชนคิด
หน่วยงานรัฐสนับสนุน”การเพ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐ และการขับเคลื่อนนโยบายโดยการทบทวน
ปรับแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้อง กับนโยบาย คสช.
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนภายใต้โครงสร้างของ คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) โดยได้สนับสนุนจ้าหน้าที่และบุคลากรเพ่ือ
ปฏิบัติงานตามโครงสร้าง คปต.ทั้งในส่วนส านักงานเลขานุการ คปต. ส่วนอ านวยการพัฒนาของ กอ.
รมน.ภาค4ส่วนหน้า และการจัดต้ังศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า (ศอ.บต.
ส่วนหน้า) การสนับสนุนงบประมาณ และก ากับติดตามการท างานของ ศปก.อ.ในส่วนที่ได้รับ
มอบหมายจาก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า การสนับสนุน การฝึกอบรมสัมมนาและประชุมชี้แจง
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐให้ทราบและเข้าใจในนโยบายยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรและ พลังมวลชนที่
ปฏิบัติ งานในการแก้ ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้ ใน รอบ4เดื อนช่วงปลายปี
งบประมาณ  ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ริเริ่มโครงการใหม่ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพและ ขับเคลื่อนการปฏิบัติให้เกิดเอกภาพในระดับพ้ืนที่และเป็นที่พ่ึงของประชาชน
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ได้รวดเร็วมากขึ้นด้วยการอ านวยความเป็นธรรม 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย  
 การเปลี่ยนแปลงการบริหารของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ภายใต้นโยบายรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในปัจจุบันภายใต้ประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 98/2557 นั้นผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกได้ให้ข้อเสนอแนะซ่ึงผู้วิจัยได้รวบรวม และ
ใช้เป็นแนวทางในการเสนอแนะในเชิงนโยบายเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่จะท าให้การ
บริหารของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มีการพัฒนาแล ะเปลี่ยนแปลง
เพ่ือให้ตอบสนองและเข้ากับบริบทของสถานการณ์การบูรณาการ และขับเคลื่อนการท างาน
หน่วยงานในพ้ืนที่ ดังนี้ 
 ด้านการบริหาร 
 1. ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ต้องท าการทบทวนบทบาท
ตนเองตามบริบทของกฎหมาย ในเม่ือสถานการณ์ในปัจจุบันเข้าสู่ภาวะที่ปกติมากขึ้นแล้วควรจะมี
บทบาทอย่างไร เพราะการที่ ต้ังศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ขึ้นมานั้น
เพ่ือต้องการที่จะให้เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ เป็นศูนย์กลางของการบริหารงานทั้งปวงกับหน่วยงาน
ต่างๆ ในพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนา และสนับสนุนงานทางฝ่านความม่ันคงในการแก้ปัญหาและท าให้
สถานการณ์ดีขึ้น 
 2. กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ซ่ึงท าหน้าที่ฝ่าย
ความม่ันคงก็จะต้องดูบทบาทของตนเองเช่นกันว่าควรจะมีขอบเขตอยู่ตรงไหน เม่ือเหตุการณ์เริ่มสู่
ในทิศทางที่ดีขึ้นควรจะมอบงานให้กับ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ที่ท า
หน้าที่ในการพพัฒนาอย่างเต็มที่เพ่ือที่จะได้มีเอกภาพในการบริหาร และมีอ านาจในการตัดสินใจ   
 3. รัฐบาลต้องพิจารณาในรายละเอียดในข้อกฎหมายให้ชัดเจนว่า บทบาทของแต่ละฝ่าย
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพัฒนาซ่ึงเป็นงานของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ต้อง
ท าอะไร และฝ่ายความม่ันคงซ่ึงเป็นงานของ กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร                   
(กอ.รมน.) จะท าอะไร และงานใดที่ ต้องมีการบูรณาการต้องมีความชัดเจนเพ่ือลดการแย่งงานกันท า
เพ่ือให้ได้มาซ่ึงงบประมาณเพ่ิมเติม  
 4. ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ไม่มีอ านาจ  บทบาท และ
หน้าที่  ที่จะสั่งการหน่วยงานราชการอ่ืนๆได้ เพราะกฎหมายไม่ได้ก าหนด บทบาท หน้าที่ไว้  
เพียงแต่เป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยนโยบาย กับหน่วยปฏิบัติ นอกจากนี้ ก็ยังไม่สามารถให้คุณ
ให้โทษใครได้  แต่ถ้าเข้ามาอยู่ในกองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ก็
จะท าให้มีอ านาจในการสั่งการตามสายการบังคับบัญชาของกองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.)  กอ.รมน. 
 ด้านโครงสร้างองค์กร 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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 1. การจัดการบุคลากรในองค์กรในปัจจุบันยังไม่ครบอัตราตามที่ กพ.ก าหนดซ่ึงเป็นสิ่งที่                  
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จะต้องรีบด าเนินการให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ให้
มีความชัดเจนว่าจะต้องด าเนินการอย่างไรในเรื่องของการจัดการบุคคลากรเพ่ือให้อั ตราครบ
ตามที่กพ. ก าหนด และหาแนวทางในการรับราชการในหน่วยงานเพ่ือให้ผู้ที่ เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แล้ว
ได้มีโอกาสก้าวหน้าในชีวิตรับราชการอย่างยั่งยืน 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 น าผลการวิจัยควรน าไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโดย จัดท าแผนงาน 
/โครงการที่มีการบูรณาการกันอย่างแท้จริง ระหว่างศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กับหน่วยงานด้านความม่ันคง จะท าให้ การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นบริหารงานของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรท าการศึกษาการบริหารของหน่วยงานทางด้านความม่ันคงเพ่ือน าผลการศึกษาวิจัย
มาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยในครั้งนี้ 
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0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการเพ่ือการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภาคกลาง 

THE DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEM IN ADMINISTRATIVE 
MANAGEMENT FOR QUALITY ASSURANCE ON CHILD DEVELOPMENT CENTER 
UNDER THE DEPARTMENT OF LOCAL ADMINISTRATION OF CENTRAL REGION 

 
กัญญาณัฐ หวานฉ ่า ปรีชา วิหคโต 

Kunyanut Whancham, Preecha  Wihoktoe 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื อ พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ เพื อการ
บริหารงานประกันคุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นภาคกลาง  
เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวิธีด่าเนินการวิจัย 3 ขั้น ดังนี้   ขั้นที  1 การก่าหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัย ขั้นที  2 การสร้างระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการเพื อการบริหารงานประกันคุณภาพ
ภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขั้นที  3 การทดลองใช้ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการเพื อการ
บริหารงานประกันคุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นภาคกลาง 
กลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) เอกสารที เป็นต่ารา บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที 
เกี ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการเพื อการบริหารงานประกันคุณภาพ
ภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นภาคกลาง ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง จ่านวน 60 เล่ม  2) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ และด้านการประกัน
คุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ่านวน 9 คน  3) ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็ กเล็ก หัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นภาคกลาง 
จ่านวน 4 ศูนย์  เครื องมือที ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่  1) แบบบันทึกข้อมูล  2) ชุดค่าสั ง/
โครงสร้าง และระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการเพื อการ บริหารงานประกันคุณภาพภายใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นภาคกลาง  และ 3) แบบประเมินประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศ การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการ 1) ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร  2) การสนทนา
กลุ่ม และ 3) การทดลองใช้   การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์ทางสถิติ 
ค่าสถิติที ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี ย และค่าส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการเพื อการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นภาคกลาง ได้พัฒนาขึ้นโดยการ
ใช้โปรแกรมตารางการท่างาน ของ Microsoft Office Excel ที เป็นโปรแกรมส่าเร็จรูป ประกอบการ
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 Doctor of Education Program in Education Administration, Western 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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ท่างานบน Cloud Application ที ใช้ Google Drive ซึ งเป็นบริการจาก Google  มีประสิทธิภาพใน
ระดับดีมาก  (Χ  = 4.80, SD = 0.25)   
ค าส าคัญ : ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การประกันคุณภาพ
ภายใน 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to development of information system 
administrative management for quality assurance on child development center 
under the department of local administration of central region 1)define conceptual 
framework for research 2) creation development of information system 
administrative management for quality assurance in child development center 
3)trial information system administrative management for quality assurance in child 
development center under the department of local administration of central region 
The samples of this research consisted of 1 ) document ,Norwich article and 90 
research development of information system administrative management for quality 
assurance in child development center under the department of local 
administration of central region 2) 9 professional of information system in 
administration management for quality assurance 3)  administrators and teacher 
working in child development center The data collection was done by  using 
1)record form 2)command set and information system administrative management 
for quality assurance in child development center under the department of local 
administration of central region 3) evaluation form of information system 
Mean(X)and standard deviation(S.D)were used to analyze the collected data 
 The finding indicated that the development of information system 
administrative management for quality assurance in child development center 
under the department of local administration of central region. Development by 
using schedule programme  of Microsoft Office Excel. The program is finished work 
by cloud application on Google and Drive on Google .Has a good level of 
performance (X=4.80,SD=0.25) 
Keyword(s) : Information System  Management, Child Development Center, Quality 
Assurance. 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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1.บทน า 
 การจัดการศึกษาของไทยมีปัญหาหลายประการ ซึ งยังไม่สนองตอบและยังไม่เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศได้สมบูรณ์มากนัก การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ งเป็นหน่วยงานที มี
ภาระหน้าที ความรับผิดชอบต่อผู้ เรียนโดยตรงให้มีการด่าเนินการทั้งด้านปัจจัย กระบวนการ แล ะ
ผลผลิตให้มีมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาที ก่าหนด การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็น
มาตรฐานหนึ งที จะท่าให้เกิดความเชื อมั นและแก้ปัญหาที กล่าวมาได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นภาคกลาง เป็นสถานศึกษาที มีการด่าเนินการบริหารงานการประกัน
คุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื อง ซึ งได้มีการก่าหนดแนวทางเพื อตอบสนองต่อ
ความต้องการ และสภาพความเป็นจริงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ งปัจจัยที มีผลต่อการบริหารงานการ
ประกันคุณภาพภายในก็คือ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื อการบริหารงานที มีประสิทธิภาพ  การ
เข้าถึงข้อมูลที จ่าเป็นในการบริหารจุดแข็ง จุดด้อย ข้อจ่ากัด และโอกาสทางการพัฒนา  รวมทั้งมี
การน่าระบบสารสนเทศมาปรับใช้ประกอบการด่าเนินการบริหารในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที สอง (พ.ศ.2552-2561) มุ่งเน้นการพัฒนาเป้าหมายหลัก 
3 ประการ คือ เรื องคุณภาพการศึกษา โอกาสทางการศึกษาและการมีส่วนร่วมที ได้พัฒนาต่อจาก
ข้อมูลของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา รอบทศวรรษระยะหนึ งที ผ่านมา 
พ.ศ.2542-2551 นั้น ได้มีข้อบกพร่องในบางประเด็นที ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สถานศึกษามี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที เข้มแข็ง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศ
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ลงวันที  11 
มีนาคม พ.ศ.2553 ที ก่าหนดให้สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โดยการมีส่วนร่วมในหน่วยงานต่างๆ ที เกี ยวข้อง เพื อให้เข้าสู่การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างแท้จริง 
 ในกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ จ่าเป็นจะต้องใช้ข้อมูลและสารสนเทศที 
สมบูรณ์ ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน น่าข้อมูลมาใช้ได้สะดวก ตรงตามความต้องการ เป็นพ้ืนฐานของการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ยิ งสารสนเทศที ได้จัดหาไว้มีความ
เพียงพอ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้มากเท่าใด  โอกาสที จะตัดสินใจด่าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพก็ยิ งมีมากขึ้นตามล่าดับ เพราะการมีระบบข้อมูลที ดี เป็นผลดีกับงานประกันคุณภาพใน
แง่ของการมีข้อมูลที โปร่งใส ตรวจสอบได้ไว รองรับการประกันคุณภาพการศึกษา เพราะอย่างที 
ทราบกันดีว่าการประกันคุณภาพยุคนี้จะเน้นตัวบ่งชี้ด้านต่างๆมากมาย  ซึ งตัวบ่งชี้เหล่านี้ล้วนแล้วแต่
ต้องอาศัยฐานข้อมูลที มีการเก็บข้อมูลสารสนเทศการบริหารต่างๆอย่างเป็นระบบ (ส่านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2543:52-53) ต้ังแต่ระบบควบคุมคุณภาพการศึกษา  ต้องการใช้
ข้อมูลสารสนเทศมาแสดงคุณภาพ หรือความสามารถของสถานศึกษาว่าปัจจุบันอยู่ในระดับใด สูง
หรือต ่ากว่ามาตรฐาน ส่วนในระบบตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพการศึกษา จ่าเป็นต้อง
ใช้สารสนเทศ เพื อแสดงผลส่าเร็จ หรือความก้าวหน้าในการด่าเนินการประกันคุณภาพในรอบปีว่ามี
คุณภาพ หรือความสามารถในการจัดการศึกษาเพียงใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาให้ได้
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 
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ผลส่าเร็จตามมาตรฐาน  ส่าหรับระบบประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษา จ่าเป็นต้องใช้
สารสนเทศเพื อแสดงว่าสถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานเพียงใด  สามารถพัฒนาคุณภาพได้ตาม
มาตรฐานการศึกษาหรือไม่ มีกระบวนการบริหารและจัดการที จะน่าไปสู่คุณภาพของผู้ เรียนเพียงใด
และสมควรได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาหรือไม่ หลังจากสถานศึกษาด่าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในไปแล้วระยะหนึ ง พบว่าสถานศึกษาหลายแห่งยังไม่สามารถด่าเนินการตามขั้นตอน
การพัฒนามาตรฐานการศึกษาที ก่าหนดไว้ (ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ,2555,น.
25) นอกจากนี้กระแสสังคมยังวิพากษ์วิจารณ์ว่าระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษายังไม่
เข้มแข็ง สถานศึกษาไม่ได้สร้างระบบคุณภาพให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง มุ่งเน้นปรับปรุงเพื อให้ผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายนอกเท่านั้น (ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ,2554ก,น.1) ถ้า
ฟังความคิดเห็นจากครู และอาจารย์ ก็สามารถหาค่าตอบได้ไม่ยากว่า คุณภาพการศึกษาที แท้จริง
หายไปกับงานเอกสาร (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ , 2556, ออนไลน์) ดังนั้น กระบวนการด่าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นกลไกส่าคัญที สามารถขับเคลื อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
ด่าเนินไปอย่างต่อเนื องเป็นระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐาน(ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ,2554ข ,น.2) และจ่าเป็นอย่างยิ งที ต้องมีการบริหารระบบสารสนเทศเพื อความสะดวก 
รวดเร็วในการจัดการข้อมูลเกี ยวกับการประกันคุณภาพ (ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน,2555,น.64)  สอดคล้องกับ ณัชพล กาฬภักดี (2550, ออนไลน์)  และศรีไพร ศักด์ิรุ่งพงศา
กุล และเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย (2549,น.29) ที กล่าวว่าข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ งส่าคัญของระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ งต้องมีข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานที จะช่วยส่งเสริม สนับสนุนการ
ด่าเนินงานขององค์การได้ คือช่วยเพิ มประสิทธิภาพในการท่างาน ท่าให้การด่าเนินงานมีความ
ถูกต้อง สะดวก รวดเร็วผู้วิจัยจึงมีความสนใจที จะศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื อการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื อส่งเสริม สนับสนุนการด่าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ลดงานเอกสาร และเป็นเครื องมือในการก่ากับ  ติดตาม  
นิเทศ  การด่าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
 ผู้วิจัยได้ก่าหนดแนวคิดในการแก้ปัญหาด้านงานประกันคุณภาพภายใน  โดยการพัฒนา
ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ  เพื อการจัดเก็บข้อมูลและแสดงผลข้อมูลเพื อใช้เป็นแนว
ทางการบริห ารงานประกันคุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื อการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศให้มีระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพภายใน ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี ยวกับ
การประกันคุณภาพภายใน โดยใช้องค์ประกอบและมาตรฐานคุณภาพของศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 
ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส่านักงานรั บรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ที ช่วยในการวิเคราะห์ ประมวลผลและสรุป เพื อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที มี
รายละเอียดต่างๆครบถ้วนและเพียงพอ ด้วยการน่าระบบสารสนเทศเข้ามาพัฒนาการบริหารจัดการ  
เพื อส่งเสริมการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) งานด้านการประกันคุณภาพภายในเพื อให้
ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศงานการประกันคุณภาพ
ภายใน ที สอดคล้องกับความต้องการที ผู้บริหารสามารถน่าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจเพื อ
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาระบบสารสน เทศ ด้านการ
บริหารงานประกันคุณภาพภายในได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที ก่าหนดยิ งขึ้นต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ  เพื อการบริหารงานประกันคุณภาพ
ภายใน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นภาคกลาง 
 
3.กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 

  

 
 

 

 

 จากภาพแสดงให้เห็น ถึงความสัมพันธ์ของแนว คิด ที น่ ามาใช้ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการบริหารจัดการ เพื อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นภาคกลาง ซึ งในการวิจัยครั้งนี้ ได้แบ่งออกเป็น 3 แนวคิดดังนี้ 
 1. สารสนเทศด้านการบริหารจัดการ เพื อการประกันคุณภาพภายใน ผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสารที เป็นต่ารา บทความทางวิชาการ และงานวิจัยของนักวิชาการศึกษา นักวิจัยทางการศึกษา 
และหน่วยงานที เกี ยวข้อง ได้แก่ พนิดา พาณิชกุลและสุธี พงศาสกุลชัย (2552) ส่านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชน (2553) ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืน ฐาน (2554) และคนอื นๆ ได้น่ าประเด็นสาระส่าคัญน่าไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แ ก่ 
ความหมายของข้อมูลและระบบสารสนเทศ คุณลักษณะของระบบสารสนเทศ ความส่าคัญของระบบ
สารสนเทศ ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ ความหมายของการประกันคุณภาพภายใน ความส่าคัญ
ของการประกันคุณภาพภายใน ขอบข่ายของกาประกันคุณภาพการศึกษา แนวทางการ ด่าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน หลักการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ หรือวงจร PDCA และงานวิจัยที 
เกี ยวข้อง 
 2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที เป็นต่ารา บทความทางวิชาการ 
และงานวิจัยที เกี ยวข้อง และงานวิจัยของนักวิชาการศึกษา นักวิจัยทางการศึกษา และหน่วยงานที 
เกี ยวข้อง  ได้แก่ ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) ศรีไพร  ศักด์ิรุ่งพงศากุล และ

สารสนเทศด้านการบริหารจัดการ 
เพื อการบริหารงาน 

ประกันคุณภาพภายใน 

สารสนเทศด้านการบริหารจัดการ 
เพื อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ นภาคกลาง 
 

 การพัฒนา 
ระบบสารสนเทศ 

 
ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ เพื อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นภาคกลาง 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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วิโรจน์ สารรัตนะ (2550) พนิดา พาณิชกุล (2552) น้อย สุวรรณมณี และคณะ (2552) สุมาลี อริยะ
สม (2552) ถวัลย์วงศ์  ไกรโรจนานันท์ และโกสันต์  เทพสิทธิทรากรณ์ (2553) ยอดอนงค์  จอมหงส์
พิ พัฒ น์  (2553) สถา บั น ส่ ง เสริ มกา รสอน วิท ย า ศา สตร์ แล ะเทคโน โล ยี  ( 2554) โนล ส 
(Knowles.1980) บูน (Boone.1992) ฮูลล์ (Houle.1996) และคนอื นๆ ได้น่าประเด็นสาระส่าคัญ
ไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ความหมายของการพัฒนาระบบสารสนเทศ  ความหมายของระบบ
สารสนเทศ แนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศ คุณสมบัติของระบบสารสนเทศ ประเภทของ
ระบบสารสนเทศ ขั้นตอนของการพัฒนาระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ Web 
Application และงานวิจัยที เกี ยวข้อง 
 3. สารสนเทศด้านการบริหารจัดการ เพื อการบริหารงานประกันคุณภาพภา ยใน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นภาคกลาง  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที เป็นต่ารา 
บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที เกี ยวข้อง และงานวิจัยของนักวิชาการศึกษา นักวิจัยทางการ
ศึกษา และหน่วยงานที เกี ยวข้อง  ได้แก่ ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) 
ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2554) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต่าบลบางพลับ 
(2559) และคนอื นๆ ได้น่าประเด็นสาระส่าคัญไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ หลักการและแนวคิดในการ
จัดการศึกษา มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื อการประกันคุณภาพภายใน บทบาทหน้าที และ
ภารกิจของโครงสร้างการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และข้อมูลสารสนเทศด้าน
การบริหารจัดการ ที ใช้ในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
4.วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื อง การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ เพื อการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นภาคกลาง เป็นการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development and Engineering : R & D & E) วิธีด่าเนินการวิจัย
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที  1 การก่าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ขั้นที  2 การสร้างระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ เพื อการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
      ขั้นที  3 การทดลองใช้ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการเพื อการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นภาคกลาง 
 แต่ละขั้นมีรายละเอียดเกี ยวกับ ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง เครื องมือที ใช้ในการวิจัย การ
เก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที  2 
ตารางท่ี 2 ขั้นตอนการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย และผลท่ีได้รับ 
ขั้นตอนการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย ผลท่ีได้รับ 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ขั้นที  1การ
ก่าหนดกรอบ
แนวคิดในการ
วิจัยค่าถาม 
 

1. ประชากร  ได้แก่   เอกสารที เป็นต่ารา   
บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที เกี ยวกับการ
พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ  
เพื อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  และกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง  จ่านวน 60 เล่ม 
2. เครื องมือที ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึก
ข้อมูล 
3. การเก็บรวบรวบข้อมูล   ใช้วิธีการศึกษาค้นคว้า
จากเอกสาร  
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content  Analysis) 

1. แนวคิดและ
หลักการเกี ยวกับการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการ
บริหารจัดการ เพื อ
การบริหารงาน
ประกันคุณภาพ
ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  
2. กรอบแนวคิดใน
การวิจัย 
 

ขั้นที  2 การ
สร้างระบบ
สารสนเทศ 
ด้านการบริหาร
จัดการ เพื อการ
บริหารงา
ประกันคุณภาพ
ภายใน 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก   

1.น่าข้อมูลที ได้ในขั้นที  1 มาวิเคราะห์ และ
ออกแบบผังชุดค่าสั ง/โครงสร้าง และสร้างระบบ
สารสนเทศด้านการบริหารจัดการ    เพื อการ
บริหารงานประกัน คุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก   
2.ตรวจสอบความเหมาะสมและเป็นไปได้ของ
ระบบ โดยมีวิธีด่าเนินการ ดังนี้   
1).ประชากร ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการ
พัฒนาระบบ 
สารสนเทศและการประกันคุณภาพภายใน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยก่าหนด
คุณสมบัติ จ่านวน 9 คน 
2).เครื องมือที ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ผังชุดค่าสั ง/
โครงสร้าง และระบบสารสนเทศด้านการบริหาร
จัดการ เพื อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที ผู้วิจัยออกแบบและสร้างขึ้น  
2) แบบบันทึกข้อมูล    
3).การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) 
4).การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 

1.ระบบสารสนเทศ 
ด้านการบริหารจัดการ 
เพื อการบริหารงาน
ประกันคุณภาพ
ภายใน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ที มีความ
เหมาะสม และเป็นไป
ได้ 

 
ขั้นตอนการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย ผลท่ีได้รับ 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ขั้นที  3 การ
ทดลองใช้ระบบ 
สารสนเทศด้าน
การบริหาร
จัดการ เพื อการ
บริหารงาน
ประกันคุณภาพ
ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ นภาค
กลาง  
 
 
 

1. ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น
ภาคกลาง และกลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง จ่านวน 4 ศูนย์  
2. เครื องมือที ใช้ในงานวิจัย คือ 1) ระบบ
สารสนเทศด้านการบริหารจัดการเพื อการ
บริหารงานประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นภาคกลาง  
2) แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ให้ผู้ทดลองใช้ระบบ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยการตอบแบบ
ประเมินด้วยตนเอง    
4.การวิเคราะห์ข้อมูล ค่าสถิติที ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี ย 
และส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน 

1.ระบบสารสนเทศ
ด้านการบริหารจัดการ 
เพื อการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ นภาคกลาง
ที มีประสิทธิภาพ  

 
5.ผลการวิจัย 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ เพื อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นภาคกลาง ได้น่าเสนอผลการวิเคราะห์ โดย
แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที  1 ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการบริหารจัดการ  เพื อการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ตอนที  2 ผลการสร้างระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ  เพื อการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ตอนที  3 ผลการทดลองใช้ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ  เพื อการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นภาคกลาง มี
รายละเอียดแต่ละตอนดังนี้ 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการบริหารจัดการเพ่ือการบริหารงานประกันคุณภาพ
ภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ผลจากการศึกษาเอกสารที เป็นต่ารา บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที เกี ยวข้องกับ
สารสนเทศด้านการบริหารจัดการ  เพื อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
พบว่า มี 3 ด้าน 5 ตัวบ่งชี้ 
ตอนท่ี 2 ผลการสร้างระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
           หลักการและแนวทางการสร้างระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ เพื อการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนต่อไปนี้  
 ขั้นตอนท่ี 1 สร้างระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ เพื อการบริหารงานประกัน 
คุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยการน่าโครงสร้างระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการที 
ประกอบด้วยมาตรฐาน และตัวบ่งชี้  มาออกแบบท่าบนบนผังชุดค่าสั งโปแกรมส่าเร็จรูป เพื อเป็น
ต้นแบบระบบด้านการบริหารจัดการ  เพื อการบริหารงานประกัน คุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ขั้นตอนท่ี 2 ตรวจสอบความเหมาะสมและเป็นไปได้ของระบบ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้
วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผลจากการจัดกลุ่มสนทนา (Focus group discussion) จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ่านวน 9 ท่าน เพื อให้ได้ข้อมูลที มีความถูกต้องจากผู้ใช้ข้อมูลจริง และน่าข้อมูลที ได้
กลับมาวิเคราะห์ และปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ  เพื อการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้สมบูรณ์ และน่าระบบที ปรับปรุงกลับไปให้ผู้เชี ยวชาญทางด้าน
การพัฒนาระบบ และการประกันคุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 
ตอนท่ี 3 ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการเพ่ือการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภาคกลาง 
 จากการทดลองใช้ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ  เพื อการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นภาคกลาง  จ่านวน 4 
ศูนย์   ผู้ทดลองใช้ ซึ งประกอบไปด้วย  ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ครูผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นภาคกลาง จ่านวน  5  คน   
ได้ตอบแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 ขั้นท่ี 1 การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหาร
จัดการ เพื อการบริหารงานประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ นภาคกลาง กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จ่านวน 60 เล่ม ได้ประเด็นส่าคัญ
ส่าหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ เพื อการบริหารงานประกันคุณภาพ
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นภาคกลางมีทั้งหมด 5 ตัวบ่งชี้ 40 เกณฑ์
การพิจารณา 
            ขั้นท่ี 2 การสร้างระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  1. น่าข้อมูลระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ เพื อการบริหารงานประกันคุณภาพ
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที ได้จากกรอบแนวคิดในการวิจัย ในขั้นที  1 มาด่าเนินการวิเคราะห์ และ
ออกแบบผังชุดค่าสั ง/โครงสร้าง และสร้างระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ เพื อการ
บริหารงานประกัน คุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

2. น่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากที ผู้วิจัยได้น่าระบบสารสนเทศไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ่านวน 
9 คน และตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ เพื อการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) 
 ขั้นท่ี 3 การทดลองใช้ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภาคกลาง  มี
รายละเอียด ดังนี้ 

 ขั้นตอนที  1 ขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใช้ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ 
เพื อการบริหารงานประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นภาค
กลาง กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ งได้แก่ ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ ดูแล
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นภาคกลาง และกลุ่มตัวอย่าง ได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง จ่านวน 4 ศูนย์ 

 ขั้นตอนที  2 อธิบายแนะน่าคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ เพื อการ
บริหารงานประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นภาคกลาง 
กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ งได้แก่ ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หัวหน้าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นภาคกลาง และกลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง จ่านวน 4 ศูนย์ 

 ขั้นตอนที  3 น่าระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ เพื อการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นภาคกลาง ไปทดลองใช้เพื อ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ เพื อการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นภาคกลาง กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ ง
ได้แก่ ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นภาคกลาง และกลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
จ่านวน 4 ศูนย์ 

 ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้น่าเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศด้านการ
บริหารจัดการ เพื อการบริหารงานประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ส่วนท้องถิ นภาคกลาง เป็น 2 ตอน แต่ละตอนประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
 
 ตอนที  1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปผลได้ดังนี้ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานะ

เป็นผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ่านวน 1 คน มีสถานะเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ่านวน 2 คน 
และมีสถานะเป็นครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ่านวน 2 คน  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง  30-50 ปี 
และมีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป 

 ตอนที  2 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศด้านการ
บริหารจัดการ เพื อการบริหารงานประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ นภาคกลาง    ซึ งประกอบไปด้วย ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ครูผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นภาคกลาง จ่านวน 5 คน 
ได้ตอบแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ  ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังนี้ 
   ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ เพื อการบริหารงานประกันคุณภาพภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นภาคกลาง  โดยรวมมีประสิทธิภาพและเป็นไปได้ใน
ระดับดีมาก (Χ  = 4.80,SD = 0.25) ด้านที มีความเหมาะสมและเป็นไปได้มากเรียงลงไปตามล่าดับ
ได้แก่ด้านกระบวนการท่างาน (Χ  = 4. 87,SD = 0.30) ด้านผลลัพธ์หรือการรายงานผลการประเมิน 
(Χ  = 4.83,SD = 0.19) และด้านการออกแบบ (Χ  = 4.70, SD = 0.41) 
 
7.อภิปรายผล 
           1. จากการทดลองใช้ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ เพื อการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นภาคกลาง  แล้วประเมิน
ประสิทธิภาพ พบว่า  โดยภาพรวมมีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในระดับดีมาก  โดยเฉพาะ
ด้านกระบวนการท่างาน  ด้านผลลัพธ์ หรือการรายงานผลการประเมิน  และสุดท้ายด้านการ
ออกแบบ  สอดคล้องกับความคิดเห็นของ ชัยพจน์ รักงาม (2549) ที เห็นว่า การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในรูปเอกสารนั้น การน่าไปใช้ไม่สามารถสนองความต้องการเฉพาะได้ เพราะการประมวลผลที ใช้
แรงงานจากคนท่าได้เฉพาะเรื อง และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ยังไม่สามารถตอบสนอง
ความซ่้าซ้อนและความคาดเคลื อนจากตัวแปรได้ และเมื อมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลท่าให้ยุ่งยาก จึง
ท่าให้สารสนเทศไม่สมบูรณ์หรือไม่เป็นปัจจุบัน การพัฒนาแนวใหม่เป็นการสร้างฐานข้อมูลไว้ในรูป
อิเลคทรอนิคส์ ให้ชุดข้อมูลที มีความสัมพันธ์กันน่ามาจัดเก็บไว้ด้วยกันเพื อให้สามารถใช้ข้อมูล
เหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการขององค์ได้ทุกครั้งที มี
การเปลี ยนแปลงภายในองค์การหรือตามสภาพแวดล้อม การพัฒนาระบบจึงมีความทันสมัย พร้อม
จะเรียกใช้ตลอดเวลา ดังนั้นการเก็บข้อมูลเพื อพัฒนาโดยระบบสารสนเทศแนวใหม่จึงต้องอาศัย
คอมพิว เตอร์   (Hardware)  และโปรแกรม  (Software) ตลอดจน เครื อ งมือกา รสื อสา ร 
(Communication) เพื อท่าให้มูล ดิบซึ งประมวลผลเป็ นข้อ มูลสารสนเทศท่า ได้อย่างต่อเนื อ ง 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ประหยัด คุ้มค่า และรวดเร็ว 
   2. ผลจากการจัดกลุ่มสนทนา (Focus group discussion) จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ่านวน 9 
ท่าน เพื อให้ได้ข้อมูลที มีความถูกต้องจากผู้ใช้ข้อมูลจริง และน่าข้อมูลที ได้กลับมาวิเคราะห์ และ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ  เพื อการบริหารงานประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ให้สมบูรณ์   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามค่าบอกเล่า (Content  Analysis)  จากท่ าน
ผู้ทรงคุณวุฒิ   พบว่า   มีความเห็นด้วยกับ    ผังชุดค่าสั ง / โครงสร้างของระบบสารสนเทศด้านการบริหาร
จัดการ     เพื อการบริหารงานประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ว่ามีความเหมาะสม  ด้านการ
ออกแบบ ด้านกระบวนการท่างาน และผลลัพธ์หรือการรายงานผลการประเมิน มีประสิทธิภาพ 
ครบถ้วน ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน  สามารถป้อนข้อมูลได้สะดวก ช่วยลดขั้นตอน
การท่างานและความซ่้าซ้อน ในการจัดท่ารายงานข้อมูล รายการแต่ละรายการมีรายละเอียดและ
รูปแบบที ง่ายต่อการท่าความเข้าใจ ท่าให้ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทันต่อความต้องการใช้งาน 
มีเอกสารคู่มือเพื อให้ผู้ใช้สามารถปฏิบัติได้สะดวก การออกแบบหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื อป้อนข้อมูลมี
รูปแบบและมีลักษณะเหมาะแก่การใช้งาน ความสามารถในการพิมพ์ข้อมูลเพื อการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รายงานจากระบบสารสนเทศที พัฒนาขึ้นตรงกับความต้องการที จะน่าไปใช้ ซึ งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ ชัยพจน์ รักงาม (2549) กัญญา ปุโรทกานนท์ (2544) ที พบว่า ระบบสารสนเทศที 
พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  ผู้ใช้ระบบสารสนเทศมีความพึง
พอใจต่อระบบสารสนเทศในภาพรวมและรายด้าน  ทั้งด้านการน่าเข้าข้อมูล การประมวลผล และการ
สรุปรายงาน ระบบสารสนเทศที พัฒนามีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
ครอบคลุมตัวบ่งชี้ในแต่ละด้าน  สอดคล้องภารกิจของหน่วยงาน สามารถสืบค้นร่องรอยหลักฐาน ใน
การตัดสินผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ และระดับรายด้านได้สะดวก รวดเร็ว และสามารถรายงาน
สรุปผลการประเมินตามรายด้าน และตัวบ่งชี้ได้อย่างถูกต้อง น่าเชื อถือ ครบถ้วน สะดวก รวดเร็ว 
และเป็นปัจจุบัน 
 
8.ข้อเสนอแนะ 

1. ระบบสารสนเทศที พัฒนาขึ้นนี้ เพื อสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ เพื อกาบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นภาคกลาง  ให้มี
ประสิทธิภาพยิ งขึ้น และยังสามารถน่าไปประยุกต์ใช้กับระบบเอกสารอื น ๆ ภายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้   แต่อาจต้องมีการศึกษาในกระบวนการท่างานเพิ มเติมเพื อให้ระบบสามารถตอบสนองตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี  และเพื อให้ระบบมีความสมบูรณ์มากยิ งขึ้น  ควรน่า
ระบบสารสนเทศนี้ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการบริหารงานส่วนอื นๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะช่วย
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. การน่าระบบสารสนเทศนี้ไปใช้ เพื อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควร
มีความพร้อมในด้านบุคลากร ด้านคอมพิวเตอร์ (Hardware) ด้านโปรแกรม (Software) และ
เครื องมือการสื อสาร (Communication) เพื อท่าให้ข้อมูลดิบซึ งประมวลผลเป็นข้อมูลสารสนเทศท่า
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ได้อย่างต่อเนื อง ครบถ้วน ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบันมากขึ้น 
3. ผู้บริหารควรให้ความส่าคัญและสนับสนุน ส่งเสริมด้านการพัฒนาบุคลากรในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก และจัดท่าระบบสารสนเทศในทุกกลุ่มงานเพื อให้เป็นระบบ และง่ายต่อการบริหาร
จัดการในงานต่างครอบคลุมทุกภารกิจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

4. ผู้บริหารควรติดตาม และประเมินผลการด่าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ และต่อเนื อง และ
น่าข้อมูลนี้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป 
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budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาความสัมพันธของปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลตอ
การจัดการความเสี่ยง ของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
และ   (2)  เพ่ือวิเคราะหอิทธิพลของปจจัยเชิงสาเหตุของการจัดการความเสี่ยง ของธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ผูวิจัยกําหนดประชากรในการวิจัยครั้งนี้ 
คือกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จํานวน 527,324 ราย ท่ีดําเนินกิจการทางดาน
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce) และจะตองเปนกลุมผูประกอบการท่ีตองดําเนินธุรกิจ
ภายใต IT Base ในการคํานวณกลุมตัวอยางนั้น ผูวิจัยไดกําหนดใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมท่ีดําเนินกิจการทางดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยาง (Sampling Size) โดยอาศัยแนวคิดของเลสลี่ คิช (Leslie Kish) ไดเสนอแนะวา ขนาด
ตัวอยางท่ีเหมาะสมข้ึนอยูกับหลายปจจัย โดยปจจัยหนึ่ง คือ เทคนิคท่ีใชในการวิเคราะหเสนทาง 
(Path Analysis)  ดังนั้นกลุมตัวอยางสําหรับการวิเคราะหครั้งนี้ผูวิจัยเลือกใชจํานวน 450 ตัวอยาง 
 ผลการวิจัย พบวา เทคโนโลยีสารสนเทศ พฤติกรรมผูบริโภค การรักษาความปลอดภัย
ทางดานขอมูล สงอิทธิพลทางบวกตอความสามารถในการจัดการความเสี่ยง  โดยการตรวจสอบ
ความตรงเชิงโครงสรางของโมเดลเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ ขอมูล 
อุปกรณ เครือขาย และบุคคลากร พบวา โมเดลเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสอดคลองกลมกลืนกับ
ขอมูลเชิงประจักษ  การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของโมเดลพฤติกรรมผูบริ โภค 
ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ ทัศนคติ คุณภาพของสวนท่ีติดตอผูใช และการรับรูดานความ
ปลอดภัย พบวาโมเดลพฤติกรรมผูบริโภคมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ การ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของโมเดลการรักษาความปลอดภัย ประกอบดวย 3 องคประกอบ 
คือ การรักษาความลับของขอมูล การรักษาความถูกตองของขอมูล และความพรอมการใชงานเต็ม
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 ∗∗ Doctoral of Business Administration (D.B.A.) 
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สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
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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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ประสิทธิภาพ พบวา โมเดลการรักษาความปลอดภัยทางดานขอมูล  มีความสอดคลองกลมกลืนกับ
ขอมูลเชิงประจักษ การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของโมเดลความสามารถในการจัดการ
ความเสี่ยง ประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ การสื่อสาร การสนับสนุนจากฝายบริหาร ความไวใจ 
โครงสรางองคกร พบวา ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล
เชิงประจักษ  
 นอกจากนี้ ยังพบวาเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางออมตอความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยงโดยสงผานพฤติกรรมผูบริโภคและการรักษาความปลอดภัย  พฤติกรรมผูบริโภคมี
อิทธิพลทางออมตอความสามารถในการจัดการความเสี่ยงโดยสงผานการรักษาความปลอดภัย   
โมเดลสมการโครงสรางความสามารถในการจัดการความเสี่ยง พบวาตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอ
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง มากท่ีสุด คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมาไดแก 
พฤติกรรมผูบริโภค และการรักษาความปลอดภัยตามลําดับ 
 

ABSTRACT 
 This study aims to (1) study the relationship of the causal factors and 
consequenes of enterprise risk management of e-commerce for small and medium 
enterprises and (2) to analize the influences of the casual factors of enterprise risk 
management of e-commerce for small and medium enterprise. The researcher 
defined the population for this research as a group of small and mudium 
enterprises which are operates business with E-Commerce and must be operates 
under the IT Base.  To find out of quantity of the sampling.  The researcher has 
determined that small and medium enterprises engaged in e-commerce business 
and defined the sampling size by the Leslie Kish’s concepts  which are suggested 
that the appropriate sample size depends on many factors. One of the factors is 
the technique used in path analysis.  So that the sample size for this analysis was 
450 samples. 
 Findings from the research suggested that information technology, 
consumer behavior and information security had direct and positive influence on 
enterprise risk management.  By examining the construct validity of information 
technology model consists of 4 components : data devices network and personnel 
the research founded the information technology model is consistent with the 
empirical data.  Examining the construct validity of consumer behavior model which 
consists of 3 components : attitude  user interface quality and security perception  
the research founded the consumer behavior model is consistent with empirical 
data. Exampling the construct validity of security model which consists of 3 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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components : confidentiality  integrity and availability  the research founded the 
security model is consistent with empirical data. And examining the construct 
validity of enterprise risk management model which consists of 4 components : 
communication  support from top management  trust  and organization structure 
the research founded the enterprise risk management model is consistent with 
empirical data. 
 In addition, information technology was indirectly influenced by enterprise 
risk management by passing on consumer behavior and security.  Consumer 
behavior was indirectly influenced by enterprise risk management by passing on 
security. In  enterprise risk management model the research founded the most 
influential variables in enterprise risk management were information technology  
consumer behavior and information security, respectively. 
Keywords: Causal Factors And Consequences Of Enterprise Risk Management, The  
E-Commerce For Small and Medium Enterprises 
 
1. บทนํา 
 การจัดการความเสี่ยงขององคกร ไดถูกนํามาประยุกตในการกําหนดกลยุทธและกิจกรรม
ท้ังหมดขององคกร อันจะชวยใหผูบริหารสามารถระบุ ประเมินและจัดการกับความเสี่ยงตางๆ ท่ีตอง
เผชิญอยางคาดไมถึง อีกท้ังยังไดชวยสนับสนุนการสรางและรักษาคานิยมขององคกร การจัดการความ
เสี่ยงขององคกร จะเปนเหมือนสิ่งท่ีชวยในการสนับสนุนความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและกล
ยุทธใหเปนแนวทางเดียวกัน (Sutthichaimethee,2016, Sutthichaimethee and Ariyasajjakorn, 
2017a) เชื่อมโยงความเสี่ยงกับความเติบโตและผลตอบแทน สงเสริมการตัดสินใจตอบสนองตอความ
เสี่ยง ลดความตื่นตระหนักและความสูญเสียในการปฏิบัติการ สามารถฉกฉวยโอกาสและมีการลงทุน
อยางเหมาะสมและ สามารถตอบสนองความเสี่ยงท่ีซับซอนอยางบูรณาการได (Sutthichaimethee, 
2017; David L.O. et al., 2010 ; Mitroff and Alpaslan, 2003 ; Robert E. Hoyt et al., 2011)  
 ทุกองคกรตองเผชิญกับความไมแนนอน และความทาทายสําหรับฝายบริหารขององคกร
ท่ัวไป ก็คือการกําหนดระดับความไมแนนอนท่ีมีอยูเพ่ือเพ่ิมคุณคาใหกับผูมีผลประโยชนรวม ความไม
แนนอนท่ีเกิดข้ึนเปนท้ังโอกาสและความเสี่ยงตอศักยภาพและบั่นทอนหรือสงเสริมคุณคา การจัดการ
ความเสี่ยงขององคกรท่ัวไป จึงเปนการสรางกรอบของงานเพ่ือใหผูบริหารไดจัดการกับความไม
แนนอน (Chitakornkijsil Pranee, 2010; Sutthichaimethee and Ariyasajjakorn, 2017b) ความ
เสี่ยงและโอกาสเพ่ือสงเสริมความสามารถในการสรางคุณคาเพ่ิมใหกับองคกรและผูมีผลประโยชนรวม 
(Beasley M. S. et al., 2005; Sutthichaimethee and Ariyasajjakorn, 2017c) การจัดการความ
เสี่ยงจะชวยใหแนใจอยางสมเหตุสมผลวา องคกรท่ัวไปสามารถบรรลุเปาประสงคขององคกรได 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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 มนุษยมีการดําเนินชีวิตมาตั้งแตอดีตกาล ผานการดํารงชีวิตมาในรูปแบบตางๆ ตามยุคตาม
สมัยและมีการดํารงชีวิตในแตละยุคท่ีไมเหมือนกัน อาจจะมีคลายกันบางแตก็ไมเหมือนกัน ซ่ึงในการ
ดํารงชีวิตของมนุษยนั้นตองมีการประสบพบเจอกับเรื่องหรือปญหาตางๆ ทําใหมนุษยเกิดการคิด คิดท่ี
จะทําอะไรซักอยางเพ่ือแกปญหานั้นๆ แรกเริ่มอาจจะคิดแกปญหาเฉพาะหนาไปกอนแลวจากนั้นจึงมี
การพัฒนาและตอยอดความคิดนั้นใหสามารถแกปญหาไดดีข้ึนกวาเดิม จนสามารถแกปญหานั้นได
และมนุษยก็มีการคิดอยูตลอดเวลา ทําใหมนุษยมีพัฒนาการ เกิดความคิดประดิษฐในเรื่องตางๆ ซ่ึงมี
มากมายตามยุคสมัยของมนุษย (Sutthichaimethee and Sawangdee, 2016 a) 
 เทคโนโลยีเองก็เปนสิ่งหนึ่งท่ีเกิดจากความคิดและการพัฒนาข้ึนของมนุษย เทคโนโลยีมี
ความสัมพันธกับการดํารงชีวิตของมนุษยมาเปนเวลานาน (Arena Marika et al., 2010; 
Sutthichaimethee and Sawangdee, 2016 b) เปนสิ่งท่ีมนุษยใชในการแกปญหาพ้ืนฐาน ในการ
ดํารงชีวิตไมวาจะเปน การเพาะปลูก ท่ีอยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ในระยะแรกเทคโนโลยีท่ี
นํามาใชเปนเทคโนโลยีพ้ืนฐานไมสลับซับซอนเหมือนดังปจจุบัน การเพ่ิมจํานวนของประชากรและ
ขอจํากัดดานทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังมีการพัฒนาความสัมพันธกับตางประเทศ เปนปจจัยสําคัญใน
การนําและพัฒนาเทคโนโลยีมาใชมากข้ึน เทคโนโลยีกับวิทยาศาสตรเองก็มีความสัมพันธกันมาก
เพราะเทคโนโลยีเกิดจากพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรท่ีมนุษยไดศึกษาคนควาทฤษฎีทางวิทยาศาสตรมา
อยางตอเนื่อง ทําใหการพัฒนาเทคโนโลยีเจริญกาวหนา ซ่ึงความรูทางวิทยาศาสตรก็เปนความรูท่ีเกิด
จากปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีมนุษยไดสังเกตเห็น โดยหลักสําคัญคือ สิ่งท่ีมนุษยใชอธิบายวาทําไม
จึงเกิดอยางนั้น (Sutthichaimethee and Sawangdee, 2016 c; Melville, N. P., (2010); Wu, 
D.D. et al., 2014) 
 ในปจจุบันเทคโนโลยีไดมีการพัฒนาเปนอยางมากและในการดําเนินชีวิตในปจจุบันน้ี เทคโนโลยีเขามามี
สวนเก่ียวของมากมาย ไมวาจะเปนการใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร เชน การใชโทรศัพท หรืออินเตอรเน็ต สังคม

เครือขาย (Social Network) การใชเทคโนโลยีในดานการศึกษา จัดระบบในหนวยงานตางๆ ซึ่งมันเปนสิ่งท่ีทําให
เทคโนโลยีมีบทบาทกับมนุษยจนเทคโนโลยีกลายเปนสวนหน่ึงของชีวิตมนุษยไปแลว ท่ีเทคโนโลยีเขามาเปนสวนหน่ึง
ของสังคมมนุษยจึงใหท้ังผลดีและผลเสียตางๆ ตามมาเพราะมนุษยอยูกันเปนสังคม ซึ่งสังคมน้ันก็คือคนหมูมากแลว
เมื่อมีคนมากก็ตองมีผลตางๆ ตามมา การนําเทคโนโลยีมาใชจึงใหท้ังผลดีและผลเสียน้ันเอง จึงตองมีความรูและ
เลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความตองการของประเทศพรอมท้ังเตรียมแนวทางใน

การรับมือกับปญหาท่ีพรอมจะเกิดข้ึนไดทุกเมื่อจากการใชเทคโนโลยีท้ังท่ีนึกถึงและคาดไมถึง (Oliveira, T. et 
al., 2011; Bélanger, F., and Crossler, R. E., 2011) 
 การเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล และขอมูลขาวสาร เปนฐานรากในการ
พัฒนา การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และการ
พัฒนาทางสังคมในดานตางๆ ควบคูกันไป ความกาวหนาและนวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัล ยังสงผล
ตอการเปลี่ยนแปลง รูปแบบกระบวนการ โครงสราง ทางดานกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอยาง
หลีกเลี่ยงไมได เทคโนโลยีดิจิทัลทําใหวิถีการดําเนินชีวิตของคนในโลกพลิกโฉมเปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิง 
โดยท่ีการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลไปใชในวงกวางนี้เปนไปอยางกาวกระโดดเรื่อยมาจนมาถึง
ปจจุบัน ท่ีเทคโนโลยีดิจิทัลหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กลายเปนสวนหนึ่งของ
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ระบบเศรษฐกิจและสังคมในทุกๆ มิติ โดยเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการ
ผลิต การดําเนินธุรกิจ การคา การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การจัดการราชการแผนดิน 
รวมท้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอ่ืนๆ สงผลตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคม และการจางงานท่ีเพ่ิมข้ึน ทําใหประชาชน ชุมชน และธุรกิจ เขาถึงแหลงขอมูล 
แหลงเรียนรู ตลาด และบริการตางๆ ในรูปแบบใหม และเกิดการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการท้ัง
ภายในประเทศ และระหวางประเทศไดคลองตัวยิ่งข้ึน 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เปนเครื่องมือท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล หรืออาจเรียกไดวาเปนเทคโนโลยีดิจิทัล ท้ังดานอุปกรณ และระบบ
เครือขายตางๆ หาก ประชากรและภาคธุรกิจของประเทศสามารถเขาถึงและใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศไดเทาไหร ยิ่งแสดงใหเห็นวาประเทศนั้นๆ มีความพรอมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัลอันเปนพ้ืนฐานสําคัญตอความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกยุคใหม สําหรับประเทศ
ไทยแนวโนมการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชากรและภาคธุรกิจเพ่ิมสูงข้ึน
อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการใชงานคอมพิวเตอรและโทรศัพทเคลื่อนท่ี ตลอดจนถึงการใชงาน
อินเทอรเน็ตอันเปนหัวใจสําคัญของการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัล ถึงแมวาเทคโนโลยีบางประเภท เชน 
โทรศัพทประจําท่ีจะไมไดมีการเติบโตเทาใดนักก็ตาม ซ่ึงเปนไปตามทิศทางการใชเทคโนโลยีท่ี
เปลี่ยนไปของโลก จากการสํารวจ การท่ีไดมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน 
พ.ศ.2558 ไดสรุปตัวเลขการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเอาไวดังรายละเอียดดังตอไปนี้ สํานักงานสถิติ
แหงชาติ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2558) 
 การใชโทรศัพทพ้ืนฐานจํานวนเลขหมายโทรศัพทประจําท่ีท่ีมีการเปดใชของประเทศไทยใน
ป พ.ศ.2557 มีจํานวนท้ังสิ้นประมาณ 5.7 ลานเลขหมาย ซ่ึงมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องมาจากป 
พ.ศ.2550 โดยมีการเปดใชเลขหมายโทรศัพทประจําท่ีถึง 7.6 ลานเลขหมาย สาเหตุหลักท่ีมีการใช
โทรศัพทประจําท่ีลดลง เนื่องจากความอ่ิมตัวของผูใชงาน อีกท้ังการใชงานโทรศัพทเคลื่อนท่ีมีจํานวน
เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง  
 การใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีจํานวนการจดทะเบียนเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนท่ีในประเทศไทยมี
แนวโนมขยายตัวสูงอยางตอเนื่องโดยในป พ.ศ.2557 มีจํานวน 97.7 เลขหมาย โดยแบงเปน เลข
หมายในระบบรายเดือน (Post-paid) จํานวน 84.4 ลานเลขหมาย และเลขหมายในระบบเติมเงิน 
(Pre-paid) จํานวน 12.9 ลานเลขหมาย การขยายตัวของ บริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีเปนผลมาจาก
ระดับราคาของอุปกรณและคาบริการท่ีต่ําลง ความครอบคลุมของ สัญญาณ ตลอดจนการเขาถึง
บริการทําไดงายกวาการใชบริการจากโทรศัพทประจําท่ี นอกจากนี้แลว การพัฒนาเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ีระบบ 3G ในประเทศไทย ทําใหการใชงานอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีมีมาก
ข้ึน ซ่ึงจากการสํารวจโดยสํานักงานสถิตแหงชาติ (สสช.) พบวาในป พ.ศ.2557 ครัวเรือนในประเทศ
ไทยมีสัดสวนการเชื่อมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูงจากโทรศัพทเคลื่อนท่ีระบบ 3G ถึงรอยละ 40.3 
โดย ซ่ึงใกลเคียงกับครัวเรือนท่ีมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตผาน ระบบ Fixed Line ใน สัดสวนรอยละ 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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45.0 ซ่ึงแสดงใหเห็นวา โทรศัพทเคลื่อนท่ีเปนชองทางท่ีสําคัญตอการเขาถึงอินเทอรเน็ตของประเทศ
ไทย 
 การใชคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรเปนหนึ่งในอุปกรณพ้ืนฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงการมีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชากรในประเทศ จากผลการสํารวจโดยสํานักงานสถิติ
แหงชาติ ดานการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครัวเรือน ระหวางป พ.ศ.2553 ถึง
ป พ.ศ.2557 พบวาประชากรอายุตั้งแต 6 ปข้ึนไปมีแนวโนมการใชงานคอมพิวเตอรเพ่ิมข้ึน จาก
สัดสวนประชากรรอยละ 30.9 ท่ีมีการใชคอมพิวเตอร ในป พ.ศ.2553 เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 38.2 ในป 
พ.ศ.2557  
 การใชอินเทอรเน็ต อินเทอรเน็ตถือเปนชองทางการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนขอมูล การ
เขาถึงแหลงเรียนรู ตลอดจนเปนชองทางการเขาถึงตลาดสินคาและบริการสําหรับผูซ้ือและผูขายในยุค
ดิจิทัล ดังนั้น การเขาถึงอินเทอรเน็ตจึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไดอยาง
ประสบผลสําเร็จจากขอมูลศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติพบวาประเทศไทย
มีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ.2556 จํานวน 26.1 ลานคน โดยคิดเปน
รอยละ 40.3 ของจํานวนประชากร และเม่ือคิดคาเฉลี่ยการเติบโตจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตในระยะ 10 
ปท่ีผานมา (พ.ศ.2546–พ.ศ.2556) พบวามีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) รอยละ 15.9 
นอกจากนี้ผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในป พ.ศ.2557 พบวาครัวเรือนของประเทศไทย
จํานวน 7.1 ลานครัวเรือน จากจํานวน 20.6 ลานครัวเรือน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 34.7 มีการ
เชื่อมตออินเทอรเน็ตในรูปแบบตางๆ ท้ัง Narrowband และ Broadband โดยมีครัวเรือนเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตประเภท Fixed Broadband1 รอยละ 45.0 และเชื่อมตอผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีระบบ 
3G รอยละ 40.3 ขณะท่ีครัวเรือนท่ีเชื่อมตออินเทอรเน็ตประเภท Narrowband โดยผาน 
โทรศัพทเคลื่อนท่ีระบบ 2G รวมถึง 2.5G, CDMA, GSM, GPRS รอยละ 8.9 และ Analog Modem 
และ ISDN มีสัดสวนรอยละ 3.4 ตามลําดับ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and 
Medium sized Enterprises (SMEs)) ปจจุบันจะไดรับการสงเสริมและประชาสัมพันธอยางมาก
ในชวงท่ีเศรษฐกิจซบเซา ธุรกิจขนาดกลางและยอมกลายเปนความหวังใหมในการเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจ ของประเทศใหดีข้ึน การท่ีธุรกิจขนาดกลางและยอมไดรับความสนใจ เนื่องจากเปนธุรกิจท่ี
มีแนวความคิดท่ีเปลี่ยนไปของคนทํางานจากท่ีตองการทํางาน ในบริษัทท่ีม่ันคงมาเปนความคิดท่ี
ตองการมีกิจการหรือธุรกิจเปนของตนเอง การลงทุนในธุรกิจขนาดกลางและยอมนี้ไมสูงมากนักทําให
การเริ่มตนธุรกิจ สามารถทําไดไมยากนักและในสวนของสถานบันการเงินท่ีใหความสนับสนุน ในการ
ลงทุนก็มีความเสี่ยงท่ีลดลง ในงานวิจัยนี้จะเปนการวิจัยในของปญหาของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุคท่ีไอทีมีผลกระทบกับทุกสิ่งทุกอยางภายใตนโยบาย
เศรษฐกิจดิจิทัลในปจจุบัน ปญหาหนึ่งของผูประกอบการขนาดกลางและยอมในอดีตคือผูประกอบการ
มักดื้อ ความคิดของตนเองเปนใหญและยึดติดกับรูปแบบความสําเร็จในอดีต รวมท้ังการไมยอมรับและ
ไมใชเทคโนโลยีชวยในการดําเนินการ สิ่งเหลานี้ทําใหธุรกิจขนาดกลางและยอมในอดีตมีความ
เสียเปรียบในการแขงขันมาก แตสําหรับผูประกอบการ SMEs ในปจจุบันสวนใหญตระหนักแลววา
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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เทคโนโลยีตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเครื่องมือทางดานการสื่อสารและอิเล็กทรอนิกสสามารถชวย
อํานวยความสะดวก และลดปญหาในการดําเนินธุรกิจไดมาก ดังนั้นอุปกรณเทคโนโลยีตางๆ เกินกวา
ครึ่งหนึ่งเชน โทรศัพท โทรสาร เครื่องคอมพิวเตอรอยูในกลุมธุรกิจขนาดกลางและยอม อยางไรก็ตาม
เครื่องอุปกรณหรือเทคโนโลยีตางๆ นั้นเปนเพียงเครื่องมือท่ีอํานวยความสะดวกเทานั้นไมใชสิ่งท่ี
รับประกันความสําเร็จหรือลมเหลว เทคโนโลยีเปนตนทุนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจ กลุมธุรกิจขนาด
กลางและยอมสวนใหญมีความสามารถลงทุนไดในระดับหนึ่ง ดังนั้นการเลือกใชเทคโนโลยีจึงตองเลือก
ใหตรงและสอดคลองกับความตองการ ในการใชงานใหมากท่ีสุดดวย เชน การนําเทคโนโลยีมาชวย
เพ่ิมประสิทธิภาพ ในกระบวนการผลิตหรือควบคุมคุณภาพการผลิต ลดความสูญเสียในกระบวนการ
ตางๆ ใหเหลือนอยท่ีสุด 
 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ัวไปไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช เชน ระบบ
คอมพิวเตอรสวนบุคคล ระบบเครือขาย ระบบฐานขอมูล โปรแกรมประยุกตท่ีชวยในการจัดการ 
ดําเนินการท้ังทางดานเอกสารและการวิเคราะห รวมท้ังอินเทอรเน็ตดวยท่ีไดเริ่มมีบทบาทในธุรกิจ
ขนาดกลางและยอมเพ่ิมมากข้ึน รูปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีใชในธุรกิจขนาดกลางและยอมมี
ความหลากหลาย เชน ใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสในการติดตอสื่อสารกับผูท่ีเก่ียวของและลูกคา ใช
เทคโนโลยีเว็บในการประชาสัมพันธสินคาและบริการของตนเอง ใชซอฟตแวรฐานขอมูลในการเก็บ
และวิเคราะหขอมูลตางๆ ใชซอฟตแวรชวยควบคุมปริมาณสินคาคงคลัง รวมท้ังใชซอฟตแวรในการ
ควบคุมและลดความเสียหายในการผลิตเปนตน (Ghobakhloo, M. et al., 2011; Parrilli, M. D., 
and Elola, A., 2012; Nguyen, T. H. et al., 2015) การท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจขนาดกลางและยอม และมีบทบาทมากนี่เองไดสงผลใหเกิดธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศข้ึนใหมอีกจํานวนมาก ไมวาจะเปนธุรกิจในสวนของฮารดแวร ซอฟตแวรและ
บริการท่ีปรึกษาตางๆ ธุรกิจใหมท่ีเกิดข้ึนก็เปนธุรกิจท่ีมีขนาดอยูในกลุมธุรกิจขนาดกลางและยอม
เกือบท้ังสิ้น นอกจากนี้ผูบริหารในธุรกิจเหลานี้ยังเปนกลุมคนท่ีอยูในวัยหนุมสาวท่ีสนใจเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเกิดข้ึนจากกระแสการใชงานอินเทอรเน็ตท่ีมีอัตราการเติบโตอยาง
รวดเร็ว และจากอดีตท่ีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเคยสรางความสําเร็จ และโอกาสใหกับคนจํานวนมาก 
แมวาตัวเลขการเติบโตของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไมเปนไปตามท่ีมีการพยากรณกันไว แตพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสก็ยังเปนท้ังเครื่องมือ และชองทางหนึ่งในการประกอบธุรกิจตางๆ ในปจจุบันโดยเฉพาะ
อยางยิ่งกับธุรกิจขนาดกลางและยอมท่ีมีตนทุนการดําเนินการท่ีจํากัด รูปแบบของพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสท่ีกลุมธุรกิจขนาดกลางและยอม สามารถนําไปใชไดมีอยูหลายรูปแบบ ข้ึนอยูกับมุมมอง
และแนวคิดของผูบริหาร ซ่ึงอาจใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนชองทางหนึ่งในการดําเนินธุรกิจ 
การตลาด การใหบริการลูกคา การจัดการองคกรและอ่ืนๆ ตามนโยบายและกลยุทธของแตละองคกร 
ประเทศไทยมีการรณรงค มีการสงเสริมการสรางรายไดเสริมในลักษณะของกลุมตางๆ ไมวาเปนกลุม
แมบาน กลุมเกษตรกร และกลุมอ่ืนๆ หากกลุมเหลานี้มีความเขมแข็ง มีผูนําท่ีมีความรู ความสามารถ
แลว โอกาสท่ีจะสงเสริมใหกลุมเหลานั้นกลายเปนกลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมก็เปนไปได 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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แนวโนมของกลุมตางๆ หลายกลุมนั้นมีการพัฒนารูปแบบการดําเนินการ ความยึดติดกับวิธีการหรือ
รูปแบบการดําเนินการเกาๆ ลดลง ทําใหมีรูปแบบของการจัดการดีข้ึน มีการประยุกตใชความรูและ
เทคโนโลยีเพ่ิมมากข้ึน มีการใชระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการสรางชองทางการตลาดเพ่ิมมากข้ึน 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีวัตถุประสงคหลักของการวิจัยดังตอไปนี้ 
 1. ศึกษาความสัมพันธของปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลตอการจัดการความเสี่ยง ของธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 2. วิเคราะหอิทธิพลของปจจัยเชิงสาเหตุของการจัดการความเสี่ยง ของธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
 การวิจัยในเรื่องปจจัยเหตุและผลของความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผูวิจัยไดทําการกําหนดสมมติฐาน
การวิจัย ดังนี้ 
 1. เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางตรงตอความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของ
องคกร  
 2. พฤติกรรมผูบริโภคมีอิทธิพลทางตรงตอความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของ
องคกร  
 3. การรักษาความปลอดภัยทางดานขอมูลมีอิทธิพลทางตรงตอความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยงขององคกร 
 4. เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางออมตอความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของ
องคกรโดยสงผาน พฤติกรรมผูบริโภคและการรักษาความปลอดภัยทางดานขอมูล  
 5. พฤติกรรมผูบริโภคมีอิทธิพลทางออมตอความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของ
องคกรโดยสงผานการรักษาความปลอดภัยทางดานขอมูล 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 สําหรับขอสรุปผูวิจัยไดแบงเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง 
และการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลสมการโครงสรางความสามารถในการจัดการความ
เสี่ยง ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้  
 1.การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของโมเดลเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย 4 
องคประกอบ คือ ขอมูล อุปกรณ เครือขาย และบุคคลากร พบวา โมเดลเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของโมเดล
พฤติกรรมผูบริโภค ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ ทัศนคติ คุณภาพของสวนท่ีติดตอผูใช และ
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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การรับรูดานความปลอดภัย พบวาโมเดลพฤติกรรมผูบริโภคมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษ การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของโมเดลการรักษาความปลอดภัย ประกอบดวย 3 
องคประกอบ คือ การรักษาความลับของขอมูล การรักษาความถูกตองของขอมูล และความพรอม
การใชงานเต็มประสิทธิภาพ พบวา โมเดลการรักษาความปลอดภัยมีความสอดคลองกลมกลืนกับ
ขอมูลเชิงประจักษ การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของโมเดลความสามารถในการจัดการ
ความเสี่ยง ประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ การสื่อสาร การสนับสนุนจากฝายบริหาร ความไวใจ 
โครงสรางองคกร พบวา ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล
เชิงประจักษ  
 2.ผลการวิ เคราะหการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลสมการโครงสราง
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง เม่ือพิจารณาขนาดอิทธิพลทางตรงของตัวแปรท่ีสงผลตอ
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง พบวา เทคโนโลยีสารสนเทศ พฤติกรรมผูบริโภค การรักษา
ความปลอดภัย สงอิทธิพลทางบวกตอความสามารถในการจัดการความเสี่ยงดังตอไปนี้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีอิทธิพลทางตรงตอความสามารถในการจัดการความเสี่ยง คาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพล
เทากับ .035 พฤติกรรมผูบริโภคมีอิทธิพลทางตรงตอความสามารถในการจัดการความเสี่ยง คา
สัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลเทากับ 0.45 การรักษาความปลอดภัยมีอิทธิพลทางตรงตอความสามารถ
ในการจัดการความเสี่ยง คาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลเทากับ 0.23 นอกจากนี้ พบวาเทคโนโลยี
สารสนเทศมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมผูบริโภค คาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลเทากับ 0.15 และ
พฤติกรรมผูบริโภคมีอิทธิพลทางตรงตอการรักษาความปลอดภัย คาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพล
เทากับ 0.64 อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาอิทธิพลทางออม พบวาเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพล
ทางออมตอความสามารถในการจัดการความเสี่ยงโดยสงผานพฤติกรรมผูบริโภค และการรักษา
ความปลอดภัย มีคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลทางออมเทากับ 0.57 พฤติกรรมผูบริโภคอิทธิพล
ทางออมตอความสามารถในการจัดการความเสี่ยงโดยสงผานการรักษาความปลอดภัยอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มีคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลทางออมเทากับ 0.35 โมเดลสมการ
โครงสรางความสามารถในการจัดการความเสี่ยง พบวาตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยง มากท่ีสุด คือ เทคโนโลยี รองลงมาไดแก พฤติกรรมผูบริโภค และการรักษาความ
ปลอดภัยตามลําดับ 
 
5. อภิปรายผล 
 สําหรับผลการอภิปราย จากขอคนพบในงานวิจัยนี้ โดยการอภิปรายแยกเปนประเด็น
ตางๆ ตามขอสมมติฐานและตัวแปรแฝงแตละตัวไดดังนี้ 
 1. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอิทธิพลโดยตรงกับความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีผูวิจัยกําหนดไว และสอดคลองกับงานวิจัยของ Rolland et al., 
(2008) ในประเด็นท่ีเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือขับเคลื่อนใหเกิดการจัดการความเสี่ยง
ท่ีมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสรางการเชื่อมโยงท่ีสําคัญระหวางการจัดการความ
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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เสี่ยงและประสิทธิภาพขององคกร เทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดใหมีการรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูลไดตามระดับพนักงาน การจํากัดการเขาถึงของผูใชตามเวลา ตามประเภทของธุรกิจ กิจกรรม
ทางดานธุรกิจและความเสี่ยงของแตละบุคคล เครื่องมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะรวบรวมขอมูล
ท่ีใชในอดีตเพ่ือใหบริษัทสามารถเรียนรูจากประสบการณและหลีกเลี่ยงการทําซํ้าท่ีเกิดจาก
ขอผิดพลาดเดียวกัน ขอมูลการจัดการความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิผลทําใหมีคุณคามากข้ึนในการ
ตัดสินใจ อยางไรก็ตาม เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนอีกหนึ่งปจจัยท่ีจําเปนสําหรับการจัดการความ
เสี่ยงท่ีประสบความสําเร็จ George Westerman (2006) ท่ีไดไดศึกษาวิจัยเรื่องการการจัดการ
ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศตอความจําเปนในคุณคากลยุทธทางธุรกิจ กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม IT RISK MANAGEMENTศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศสิ่งแวดลอมไดทําการสํารวจขอมูล 
ณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (2560:15) จากการวเิคราะหความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หนวยงานสามารถแยกประเภทความเสี่ยง เปน 7 ประเภท ดังนี้ 1. ความเสี่ยงจากผูปฏิบัติงาน 
(People ware) เปนความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินการ การบริหารจัดการสิทธิ์ในการเขาถึง
ขอมูลไมเหมาะสมกับการใชงานหรือการใหบริการ โดยผูใชอาจเขาสูระบบ สารสนเทศ หรือใชขอมูล
ตาง ๆ ของหนวยงานเกินกวาอํานาจหนาท่ีของตนเองท่ีมีอยู หรืออนุญาตใหผูอ่ืนใช สิทธิ์ในการ
เขาถึงระบบ อาจทําใหเกิดความเสียหายตอระบบและขอมูลสารสนเทศได 2. ความเสี่ยงดานเทคนิค 
เปนความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากระบบคอมพิวเตอร เครื่องมือหรืออุปกรณ เทคโนโลยีสนับสนุน ถูก
โจมตีจากไวรัสหรือโปรแกรมไมประสงคดีถูกกอกวนจาก Hacker หรือถูกเจาะ ท าลายระบบจาก 
Cracker 3. ความเสี่ยงดานอุปกรณ (Hardware) เปนความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากอุปกรณตอพวง 
อุปกรณ เครือขาย ท าหนาท่ีสนับสนุนการทํางานของคอมพิวเตอรในลักษณะตาง ๆ เชน External 
Hard disk, Flash Drive, Switch, Router,SD Card เปนตน 4. ความเสี่ยงดานโปรแกรม
คอมพิวเตอร(Software) ระบบงาน การใชโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ตาง ๆ ซ่ึงขัดตอระเบียบ 
กฎหมายท่ีเก่ียวของ และอาจสงผลใหไมสามารถใชงานโปรแกรมไดเต็มประสิทธิภาพ 5. ความเสี่ยง
ดานสถานการณฉุกเฉิน คือความเสี่ยงท่ีเกิดจากภัยพิบัติตามธรรมชาติ เชน ไฟฟาดับ ไฟกระชาก ไฟ
ไหม น้ําทวม การชุมนุมประทวง เปนตน 6. ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ เปนความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายในการบริหาร จัดการท่ีอาจสงผลกระทบตอการดําเนินการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม ขาด
เทคโนโลยีท่ีสามารถสนับสนุนการ ปฏิบัติงาน ใหไมสามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานท้ัง
ภายในและภายนอกองคกร หรือไมสามารถเขากันไดกับเทคโนโลยีสมัยใหม Pesaran, M.H. and 
Shin, Y. (1999) มุงเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและเพ่ือ
ปรับปรุงผลกําไรทางธุรกิจและการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับการ
ประมวลผลขอมูลท่ีดีข้ึน การใชงานรวมกันการตอบสนองท่ีรวดเร็วและการประสานงานท่ีดีระหวาง
หนวยงานท่ีแยกกันขององคกรและระหวางองคกรตางๆ นอกจากนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศ จะ
เก่ียวของกับการลดตนทุน เชนคาใชจายในการจัดทําเอกสารขอมูลการตัดสินใจและการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพท่ีคุมคา รวมไปถึงการประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณตางๆ นอกจากนี้องคกรท่ีมี 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ขนาดใหญ จะเปนเรื่องยากสําหรับสมาชิกในการสื่อสารและแชรขอมูลโดยไมใชโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ Hasanali, F., (2002 : ออนไลน) เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเปดใช
งานการคนหา การเขาถึงและเรียกคนขอมูล และสนับสนุนการสื่อสารในองคกร 
 2. ดานพฤติกรรมผูบริโภค มีอิทธิพลโดยตรงกับความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีผูวิจัยกําหนดไว และสอดคลองกับงานวิจัยของ (โอลิเวอร, Oliver, 
1999 , สุปรียา ศรีจริต (2555) กลาววาพฤติกรรมผูบริโภค ในการบริโภคสินคาและบริการนั้น จะ
สามารถทําใหทราบถึงการกลับมาสินคาอยางไร และเปนสินคาประเภทใดท่ีตองการสูงสุด และ
ตอเนื่อง และหลีกเลี่ยงสินคาอะไรบาง สงผลใหการบริหารธุรกิจเกิดการเรียนรูและสามารถทราบถึง
ความตองการอยางแทจริงได กลาวไดวา เปนการวัดความจงรักภักดีของผูบริโภคไดในดานการซ้ือซํ้า
คือ สามารถพิจารณาจากพฤติกรรมการซ้ือซํ้าเปนประจําสมํ่าเสมอ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงใน
พฤติกรรมของผูบริโภคสงผลตอการบริหารความเสี่ยงท่ีสําคัญมาก เพราะดวยบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง
สงผลตอธุรกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสูงมาก ซ่ึงเม่ือผูบริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคจะทํา
ใหความตองการในสินคาและบริการนั้นเปลี่ยนแปลงอยางสูงหรือบางครั้งการเปลี่ยนแปลงนั้น
อาจจะไมเหมือนพฤติกรรมเดิมๆ เลยก็ได ดังนั้นผูจัดการองคกรตองคํานึงถึงประเด็นพฤติกรรม
ผูบริโภคอยางตอเนื่องและตองทราบถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลกระทบท้ังทางดานบวกและดานลบ
อยางตอเนื่อง 
 3. ดานการรักษาความปลอดภัยทางดานขอมูล มีอิทธิพลโดยตรงกับความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยง ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีผูวิจัยกําหนดไว และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
Rolland et al., (2008) คือ การจัดใหมีการรักษาความปลอดภัยของขอมูลเปนสิ่งสําคัญในการทํา
ธุรกิจ เพราะการรักษาขอมูลท่ีดี เปนระบบ การรักษาความถูกตองของขอมูล ตลอดจนความพรอม
ในการนําขอมูลไปใชงานอยางเต็มประสิทธิภาพนั้น สงผลใหเกิดความนาเชื่อถือของผูบริโภค และ
สงผลใหธุรกิจตางๆ สามารถสรางความม่ันคงไดอยางยั่งยืนตอไป นอกจากนี้ยังสามารถรับการ
เปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายในนอกท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังสามารถเปน
ปจจัยท่ีชวยในการตัดสินใจท่ีสําคัญอยางมาก  ดังนั้น การรักษาความปลอดภัยทางดานขอมูล จึง
เปนอีกหนึ่งปจจัยท่ีจําเปนสําหรับการจัดการความเสี่ยงท่ีประสบความสําเร็จท่ีทําใหธุรกิจสามารถ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไปไดนั้นเอง 
 4. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอิทธิพลโดยออมกับความสามารถในการจัดการความ
เสี่ยง โดยสงผานพฤติกรรมผูบริโภคและสงผานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีผูวิจัยกําหนดไว และสอดคลองกับงานวิจัยของ Pesaran, M.H. and Shin, Y. (1999), 
Cheung and Wong, 2005) (Mutsaers, Zee and Giertz, 1998)  โดยมุงเนนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพนั้น จะสงผลตอการจัดการความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพเชนเดียวกัน 
ท้ังนี้สามารถพบวา เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสงผานพฤติกรรมผูบริโภคและการรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูลไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิต และสงผลตอการจัดการความเสี่ยงไดอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบันท่ีเขามากระทบกับธุรกิจอยาง
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ตอเนื่องและรุนแรงมากยิ่งข้ึนสงผลใหขอมูลสารสนเทศนั้นมีอิทธิพลสงผลตอพฤติกรรมผูบริโภคมาก
ยิ่งข้ึนและสงผลตอการเก็บรักษาความปลอดภัยของขอมูล ซ่ึงท้ังนี้ทําใหการบริหารธุรกิจสามารถ
จัดการกับความเสี่ยงและเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องได นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความ
จําเปนตอการนํามาวิเคราะหในการแขงขันท่ีเพ่ิมข้ึน ระดับประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน โลกาภิวัตนและการ
เปดเสรี เทคโนโลยีสารสนเทศจะมีบทบาทสําคัญในการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร โดยสงผาน
พฤติกรรมของผูบริโภคและความปลอดภัยของขอมูลเปนสําคัญ  
 5. ดานพฤติกรรมผูบริโภค มีอิทธิพลโดยออมกับความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 
โดยสงผานการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีผูวิจัยกําหนดไว และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ (Chaudhuri and Holbrook, 2001,  Tsai, 2005)  กลาวคือ ผลของ
หวงโซจากความเชื่อถือในตราสินคา (Brand Trust) และความรูสึกท่ีมีตอตราสินคา (Brand Affect) 
ไปยังการดําเนินการของตราสินคา (Brand Performance) ในบทบาทของความภักดีตอตราสินคา 
พบวานักการตลาดท่ีสามารถทําใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีมีความภักดี (Purchase Loyalty) 
จะสามารถครองสวนแบงการตลาด (Market Share) ไดมากข้ึน โดยสงผานความปลอดภัยดาน
ขอมูลขาวสาร และนักการตลาดท่ีสามารถทําใหผูบริโภคเกิดความภักดีในดานทัศนคติ (Attitudinal 
Loyalty) สามารถกําหนดราคาสินคาไดมากกวาคูแขงขัน นอกจากนี้จากผลการวิจัยเก่ียวกับความ
ภักดีตอตราสินคาในตลาดเกิดใหมของประเทศไทย และประเทศเวียดนาม พบวาการรับรูคุณภาพ
ของสินคามีความสัมพันธในเชิงบวกกับความภักดีตอตราสินคา (Nguyen Barrett and Miller, 
2011) จากผลการวิจัยเก่ียวกับความเขาใจในรูปแบบของการซ้ือสินคาท่ีตราสินคามีคุณคานั้น พบวา
การรับรูคุณภาพ และพฤติกรรมของผูบริโภคมีความสัมพันธอยางสูงกับความปลอดภัยในขอมูล 
 
6. ขอเสนอแนะ 
 การศึกษาครั้งนี้ทําใหไดขอคนพบซ่ึงนําไปสูขอเสนอแนะในการขยายขอบเขตขององค
ความรูท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานขององคการรวมถึงขอเสนอแนะเชิงวิชาการท่ีจะนําไปพัฒนา 
และปรับปรุงการศึกษาครั้งตอไป และชวยเติมเต็มชองวางของการศึกษาครั้งนี้  โดยผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะท่ีสําคัญสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป ดังนี้ 
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. การบริหารความเสี่ยง ควรใหความสําคัญกับปจจัยเชิงสาเหตุโดยตรงเปนสําคัญ คือ 
ปจจัยทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก ขอมูล อุปกรณ เครือขาย และบุคคลากร ปจจัยดาน
พฤติกรรมผูบริโภค ไดแก ทัศนคติ คุณภาพของสวนท่ีติดตอผูใช การรับรูดานความปลอดภัย และ
การรักษาความปลอดภัยของขอมูล ไดแก การรักษาความลับของขอมูล การรักษาความถูกตองของ
ขอมูล การพรอมใชงานอยางเต็มประสิทธิภาพ ท้ังนี้ปจจัยดังกลาวเปนปจจัยท่ีชวยใหการบริการ
องคกรสามารถรับความเสี่ยงท่ีอาจจะเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกและสามารถแขงขันตอไป
อยางยั่งยืนได และสงผลใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารองคกรตอไป 



533185

ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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 2. การบริหารความเสี่ยง ควรใหความสําคัญกับปจจัยเชิงสาเหตุทางออมเปนสําคัญ คือ 
ปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผานพฤติกรรมผูบริโภคและความปลอดภัยของขอมูล และ
พฤติกรรมผูบริโภคท่ีสงผานความปลอดภัยดานขอมูล เพ่ือใหการบริหารองคกรสามารถรับมือตอ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืนตอไป นอกจากนี้ปจจัยท่ีถูก
สงผานจะเปนปจจัยท่ีตองคํานึงถึงเปนสําคัญดวย เพราะหากมีการเปลี่ยนแปลงแลวจะสงผลให
ปจจัยท่ีสงผานการเปลี่ยนแปลงเกิดการเปลี่ยนแปลงดวยเชนกัน และในบางครั้งการบริหารองคกร
จะไมสามารถคาดการณไดโดยตรงจึงเปนเรื่องสําคัญในการบริหารความเสี่ยงนั้นเอง 
 ขอเสนอแนะในงานวิจัยครั้งตอไป 
 1. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เปนการเปนการเก็บขอมูลจากผูประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ควรทําการศึกษาตอโดยการนําแบบจําลองสมการโครงสรางท่ีไดจากการศึกษา
นี้ไปทดสอบใชกับกลุมประชากรอ่ืน เชน ผูบริหารในระดับลาง หรือระดับกลางในภาคธุรกิจเดียวกัน  
 2. การศึกษาครั้งนี้ไดทําการทดสอบโดยใชแบบจําลองสมการโครงสรางและไดทําการ
วิเคราะหถึงการปรับเปลี่ยน และปรับปรุงแบบจําลอง เพ่ือใหแบบจําลองสมการโครงสรางท่ีไดนั้นมี
ความพอเหมาะพอดีกับขอมูลเชิงประจักษ เทานั้น ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไป นักวิชาการท่ีสนใจ
อาจจะนําแบบจําลองสมการโครงสรางท่ีไดจากการศึกษาในครั้งนี้ไปทําการศึกษา ในระดับการ
ตรวจสอบไขวความถูกตองของแบบจําลอง เพ่ือทดสอบวาแบบจําลองนี้เปนแบบจําลองท่ีดีท่ีสุด
ภายใตขอมูลเชิงประจักษและกลุมตัวอยางเดียวกันท่ีถูกจัดเก็บมาแบบคูขนาน 
 3. ควรมีการวิจัยในเชิงผสมผสานการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณท่ีเชื่อมโยงกันใน
ขอความตางๆ อันเปนความคิดเห็นของผูคนท่ีมีตอปรากฏการณหนึ่งๆ แลวครอบคลุมแบบแผนท่ี
แตกตางกันของความคิด ซ่ึงมิไดเนนถึงวามีจํานวนตัวอยางเทาไรท่ีคิดอยางนั้น ขณะเดียวกัน การนํา
เนื้อหาหรือขอความท่ีเปนความคิดเห็นมาวิเคราะหหาน้ําหนัก ซ่ึงนํามาใชรวมกับวิธีการทางสถิติ
เฉพาะดาน และเทคนิคการวิเคราะหปจจัยแลว ทําใหไดมาตรวัดและองคประกอบตามแนวทางของ
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณไดอยางเปนระบบ และทําใหสิ่งท่ีเปนภาวะจิตวิสัยปรากฏข้ึนอยางเปน
รูปธรรมตอไป 
 4. ควรเพ่ิมเติมถึงปจจัยอ่ืนๆ ท่ีนอกจากปจจัยท่ีงานวิจัยฉบับนี้ไดแสดงไวเพ่ือใหเกิดการ
นําไปประยุกตใชตามบริบทและองคกรนั้นๆ ตอไป และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการ
แขงขันท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
 
 
  

Vol7 No._61.indd   185 24/7/2561   20:53:17

 

 

SELECTIVE EXPOSURE, USES AND NEEDS OF INFORMATION ON 
BUDDHISM  FOR THAI BUDDHIST. 
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ABSTRACT 
 The research aims to investigate the interests and practices of Buddhist 

principles among Buddhists, in relation to their selective exposure, uses, and needs 
of Buddhism information, as well as their opinions about the formats of Buddhist 
publicity. The study is characterized by both quantitative and qualitative research, 
wherein 400 questionnaires were distributed to Thai Buddhists and 100 Thai 
Buddhists were being interviewed with guided questions. In testing the hypotheses, 
the data were tabulated by computer, with descriptive analysis and inferential 
statistics. The quantitative findings concluded the  followings points:  

 Thai Buddhists having differences in age, educational level, occupation, 
income level, geographic origin will have significant different interests and practices 
of Buddhist principles, Thai Buddhists having differences in age, occupation, income 
level, geographic origin will have significant differences in the frequency of their 
selective exposure to Buddhism information on Buddhist principles. Thai Buddhists 
having differences in age, educational level, income level, and geographical origin, 
interest and practices according to the Buddhist principles will have significant 
differences in their selective exposure to Buddhism-related-contents, uses, needs 
about Buddhism information as well as their opinions about the format of Buddhist 
publicity. There is a significant relationship among the Thai Buddhists’ interest and 
practice, Buddhist practices, frequency and content in their selective exposure, 

                                                           
  Doctor of Philosophy (Public Administration),Graduate School, Western University  
Bangkok, Thailand. 

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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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uses, and needs of Buddhism information and their opinions about the format of 
Buddhist publicity. The qualitative findings concluded the following points: The 
majority of Thai Buddhists show an interest and practice of Buddhist principles at 
the medium level. Television was ranked the top media that Thai Buddhists were 
exposed to the most. Buddhism-related-contents that Thai Buddhists like to be 
exposed to the most were Buddhist principles and practices. Thai Buddhists used 
Buddhism information as a framework in their daily life, and as a role model for 
imitation. Thai Buddhists perceive that Buddhism publicity is still insufficient, 
uninteresting, and boring. Buddhism publicity should be more modern, easy to 
understand, colorful, exciting, entertaining, and tailored toward a specific target 
audience.  
Keywords : Selective Exposure, Uses and Needs of Information, 
                 Thai Buddhist 
 
1. INTRODUCTION 

 Thailand is the center of Buddhism. It is a place where Buddhism 
flourishes more than any other country. More than 90% of Thai people are 
Buddhists. It is considered that Buddhism is a national religion. Every king is 
Buddhist. Thailand has also been selected as a permanent location. The Buddhist 
Association of the world with a monk. Many foreign novices are educated in 
Thailand. Back to the country in 1995 with the temple.97 foreigners have increased 
Buddhists. Around the world, more than 390 million (Fuen dokbuw (2011), pm 167) 
is a The news spread widely in Buddhism. More widespread With the current 
development. Communication technology happens so fast and so many. Buddhism 
has been spread through various media. Many of the media formats, such as 
booklets, Newspaper, radio, television New sites such as Luangta.com VCD chat 
room.CD MP3 as well as interpersonal communication such as monks. The club and 
the audience. Nowadays Buddhists have The exposure to Buddhist information. 
Widely And a variety of styles in both content and media. Religious institutions are 
considered the oldest institutions of the world. Power and the core of pre-modern 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
 
 
  

Vol7 No._61.indd   185 24/7/2561   20:53:17

 

 

society and before. Capitalism, but now communication institutions, such as the 
mass media. Is a new institution In the role of religion. But research on religious 
communication is still very limited. The lack of research theory led to most 
research. 

 Media Relations with Religious Institutions in Western Society And 
Christianity (Kanchana Kaewtap, 2011, 358-359). The study of Buddhist 
communication in Thai society is also available. Is relatively limited So that is 
interesting to study about communication. Buddhism in the Thai society in the 
recipient. Buddhists in the choice of exposure to the Buddha - Religion that 
Buddhists have more open interest. What kind of media at any given time? What is 
the issue? Any goal or purpose Data is being used. How are you doing? The need for 
Buddhist information -Religion in any subject or matter requires style and methods. 
What are the results of this research? Recognizing the role of communication in the 
dissemination of pastoral work, Buddhism in Thailand The results can be used. 
Research to apply, improve, publish the Buddha -The next religion. 

 
2.  RESEARCH OBJECTIVES 

2.1  To study the Buddhist message needs of Buddhists. 
2.2  To study the use of Buddhist News to benefit the Buddhists. 
2.3  To study the opinions on Buddhist dissemination patterns of Buddhists. 

 
3. METHOD 
 This study Researchers uses quantitative research methods. Quantitative 
Research to study the paradigm of public administration. The study was based on 
textbooks, articles, concepts, theories, printed books from electronic media search. 
and the web site. Public administration The Behavior, Perception and Needs of 
Buddhist News of Thai Buddhists. The results of the research on the behavior of 
information perception in the study to improve the integrity. In this study, key 
informants were interviewed in in-depth interviews with experts from 100 Thai 
people in the Bangkok metropolitan area. The study is Bangkok metropolitan area. 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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4. RESEARCH RESULT 
 Most Buddhists are interested in and follow Buddhist practice at a 
moderate level. The most openly received content is the Dharma or the teachings 
of the Buddha. And Karma Buddhists have the most demand for Buddhist news. 
Buddhists are using the Buddhist message to use as a basis and practice in daily life. 
It is also used to teach children, relatives, and also found that the publication of 
Buddhism should be given to monks or lay men. Spread the word. Many and use 
simple language. The research also found that. Buddhists between the ages of 46-
55 years have never studied. Have a farmer I have more money. 40,000 baht per 
month They are more interested in Buddhist practice than others, as well as in their 
frequent exposure to Buddhism. Get the news content. Wanted Buddhist News The 
use of Buddhism news. There are more opinions on the pattern of Buddhism than 
other groups. The use of Buddhist news is very useful as a basis and practice in 
daily life. and to teach children to relatives. 

 
5. DISCUSSIONS 

Discuss the results. 
 The results of this survey showed that Buddhists with age, education, 

occupation, income, residence, interests And the practice of Buddhism is different. 
There is a statistically significant difference in the content of Buddhist news, 
consistent with the theory of difference between individuals, which states that the 
recipients have different characteristics. There is a difference in the interest of the 
news (De Fleur, 1966), quoted in Patchanee Chayananya Metta Wattananukul and 
Tiranun Anuchasiriwong. (2011). In this study found that The exposure to Buddhism 
differed according to the age of education and the income from interviews with 
Buddhists. Factors or causes that cause interest and practice in Buddhism. Family 
and adult relatives The people who are interested and follow the Buddhist. 
According to the research conducted by duang-deuoen puntumanawin and team 
(2011). it was found that cultivating Buddhist teachings found that temples, schools 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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and communities influenced the Thai youths' religion. The results of this research 
are as follows. Buddhists with different ages have a statistically significant difference 
in their attitudes and behaviors towards Buddhism. Older people are more 
interested in Buddhist practice than those who are younger. The results of this 
research are consistent with the results of the research. It is found that the 
Buddhist practice is increasing with the age of the person from child to adult. The 
amount of Buddhist lifestyle increases with age. Research results in the needs of 
Buddhist news. The Buddhists of Thailand. Buddhists at the age of education, 
occupation, income, residence, interests And the practice of Buddhism is different. 
There is a difference in the Buddhist message. This is consistent with the findings of 
Somkiat Ruangananlert (2016). The need for dharma knowledge is different 
according to the study of the income of the profession and the results of the study 
also support the Buddha's doctrine, which refers to the access to the dharma of 
persons as four different lotuses. The results of the research and interviews of 
Buddhists in this time are consistent. Buddhists are using the Buddhist message to 
take advantage of the fact that it is based on the Buddha's teachings. Daily living 
And to teach children to relatives. Implementation And to practice. The results of 
this research are in agreement with the use theory and satisfaction of the Cats and 
Sons (1974, cited in Suwanichai and Raweewan, 2015, 147-158). From the media to 
meet the needs and psychology. And according to the theory of communication 
results, the recipients will be exposed to information for information. Knowledge 
and change the mind to elevate. The Buddhist message can respond to Buddhist 
recipients in the field of thought or wisdom. It is used in daily life. Emotions, such 
as peace of mind, let go. Including behavior or action. Dhamma practice The results 
of interviews with Buddhists also found that. Buddhists agree. Buddhism News It 
should be easy to understand. Avoid Pail, which people do not understand. In this 
study, it was found that the students' Advertising to strengthen good attitude 
towards Buddhism. Must have the ability to use the language compact and easy to 
understand. 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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6. SUGGESTION 
 6.1 Researcher suggestions 
 1) The research found that Most Buddhists are exposed to the dharma 

that can be applied in their daily lives, so most Dharma publishers, such as monks, 
should focus on the issue. Will not listen to the audience. It cannot be used in 
daily life. Publishers must accumulate examples of the Dharma that occur in the 
present day. To use the training.  

 2) Buddhists have suggested to publish Dharma in local dialects. For the 
monks in the temple to do this already. But in the media. There are still a few local 
media outlets. Should be prepared to teach the Dharma language. It's better to 
have local people than to use the middle language. And the Dharma program 
broadcasted on community radio. Should communicate with the local language 
should the Department of Religious Affairs determine the way to allocate 
statements or income of the temple. The religious organization. Should divide the 
budget between the creation of objects. With religion Buddhist dharma sees that 
dissemination of the Dharma is usually done with the elderly. Most of the 
organizations that publish Buddhism should turn to the next generation of children 
and youth in society. The development of publishing style suitable for children and 
youth, such as cartoon, computer music, games. 

 3) Some Buddhists also confuse the Buddha's teachings with the non-
Dharma of the Buddha. The organization of Buddhism is related to the spread of 
Buddhism, so it is important to promote Buddhism in order to understand the 
essence of Buddhism. And other matters. That is related to Buddhism. It is not the 
Dharma that is the essence of Buddhism. 

 6.2 Suggestions for the next research. Should be studied on the 
following issues. 

  1) Future research should examine the relationship between exposure 
to Buddhism Attention and practice along the lines of Buddhism with other 
variables such as stress, happiness. Life satisfaction this will be a research that will 
prove the benefits and value of Buddhism to the human life clearly. 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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2) In the next research, if research methods, surveys, and quality research 
are used in in-depth interviews, focus groups, researchers should not. Conducting 
pre - qualitative research. However, it should be collected, quality research data 
and summed up. Then, the knowledge gained from the results of the research to 
create the survey questionnaire. Researchers will be able to create better and more 
effective survey questionnaires. 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
  

Vol7 No._61.indd   176 24/7/2561   20:53:08

 

 

References 
Boran, S. J. and Davis, D. K. (2003). Mass Communication Theory: Foundations, 

Ferment, and Future. Belmont: Wadworth. 
Rogers, E. M. (1973). Mass Media and Interpersonal Communication. In Handbook 

of Communication.290-310. Edited by Sola Pool, I. D., et al. Chicago: Rand 
McNally College Publishing Company. 

Schramm, W. (1965). How Communication Works. in The Process and Effects of 
Mass Communication. Urbana: University of Illinois Press. 

Verderber, R. F. (1996). Communicate. 8th edition. Belmont: Wadsworht Publishing 
Company. 

Somkiat Ruangananlert (2017). The Exodus of Globalization Master Thesis 
(Communication Arts), Chulalongkorn University. 

Kanchana Kaewtap (2011). Science of Media and Cultural Studies. Bangkok: Faculty 
of Communication Arts Chulalongkorn University. 

Fuen dokbuw (2011). Comparative religion. 2nd edition, Bangkok: Burapha  Sathon. 
Duang-deuoen puntumanawin and team (2011). Buddhist beliefs and practices of 

Thai people; Cultivate training and quality of life. Bangkok: National 
Institute of Development Administration. 

 



545185

ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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SELF-REFLEXIVITY AND ITS PHILOSOPHICAL DIMENSION                                                 

IN THE TEACHINGS OF AJAHN CHAH 
 

Dipti Visuddhangkoon     
 

 
ABSTRACT 

 This paper analyzes the philosophical dimension of self-reflexivity as 
reflected in the teachings and practices of the Thai Forest Tradition monks, 
especially in the teachings of Ajahn Chah (Phra Bodhinyana Thera). Regular practice 
of meditation, strict adherence to the vinaya, or monastic disciplinary codes, a 
highly regimented life-style founded on austerity in living conditions, have made 
the Forest Tradition monks accomplished meditation masters. Their collected 
teachings form a corpus of guidelines for the cultivation of mental well-being and 
reflexive thinking that have inspired the Buddhist and the non-Buddhist alike, from 
prison inmates in the West to monastics and lay devotees in Southeast Asia. A 
mindful deconstruction of dichotomous thought-processes has been rigorously put 
into practice by almost all the Forest Tradition monks. As for instance, in the 
teachings of Ajahn Chah it is not just language, but the human Ego in all its kammic 
dimensions – linguistic, ethico-spiritual, and socio-cultural orientations – get 
dismantled time and again, as do all dualistic mental states arising from attachment 
to ‘me’ and ‘mine’, ‘Self’ and the ‘Other’. By consciously defying reification of all 
mental formations, conditioned states, dichotomous predilections and 
conventional signs – be it the written word in its varied embodied textuality, or a 
concept in its mere conceptuality – the simple, direct, and profound teachings 

                                                           
 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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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bring to the fore the effectual significance of cultivation of self-reflexivity in daily 
life.   
Keywords: Thai Forest Tradition, monastic practice, meditation, mindfulness, self-

reflexivity, deconstruction 
 
''Practice is not moving forward, but there is forward movement. At the same time, 
it is not moving back, but there is backward movement. And, finally, practice is not 
stopping and being still, but there is stopping and being still. So there is moving 
forward and backward as well as being still, but you can't say that it is any one of 
the three. Then practice eventually comes to a point where there is neither 
forward nor backward movement, nor any being still. Where is that?'' Ajahn Chah  
 
1. INTRODUCTION 
 Buddhism is a religion that works within the matrix of a self-reflexive 
mode of praxis  that  places the very ‘Self’ that moulds this matrix, perpetually 
under erasure, by regarding the ‘Self’ as ‘Non-self’, as composed of the five 
aggregates (khandha) of form (rūpa), feeling (vedanā), perceptions (saññā), mental 
formations (sankhāra) and consciousness (viññāna).  Buddhism also lays great 
emphasis on the Self’s internalization of the three-fold salient characteristics of 
existence – impermanence (anicca), suffering (dukkha) and non-substantiality 
(anattā). In this paper I discuss self-reflexivity or metamentation as reflected in 
Buddhism, and as brought into rigorous practice through the exemplary teachings of 
the Thai Forest Tradition (dhutanga) monks, especially Ajahn Chah, a well-known 
meditation master who played an important role in establishing the Theravada 
Sangha in the West. Metamentation is a thinking process during which the mind 
reflects about its own thoughts in an objective manner. Repetitive metamentation 
that leads to the cultivation of mindfulness in a sustained manner underpins 
reflexive consciousness, ethical judgment, self-evaluation, determination, 
decisiveness, deliberation, psychological prowess, the ability to think ahead and 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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even foresee courses of future events. Taking a close look at the dhamma talks and 
teaching methods of the dhutanga tradition monks, it is observed that 
metamentation is an all-time preoccupation. And it is this focus that has caused 
them to mindfully deconstruct and break through the binaries of conventional and 
ultimate truths, sectarian reification and non-sectarianism, tranquility and insight 
meditation. 

 Recently, interests have been shown by scholars in the area of 
comparative studies of Buddhism and the philosophy of deconstruction. However, 
most of the published books and research papers invariably focus on a comparison 
between deconstructionist mode of linguistic and philosophical practice and 
Mahayana Buddhism. Robert Magliola in his book Derrida on the Mend delves into 
the correlation between ‘Derridean differentialism’ and ‘Buddhist differentialism’ as 
reflected in Nagarjuna’s explication of the concept of sunyata.  Steve Odin engages 
in a similar comparative study of Derrida’s critical strategy of decentering and the 
differential logic of acentric Zen Buddhism in his paper “Derrida and the 
Decentered Universe of Chan/Zen Buddhism.” Similar studies have been 
undertaken by a few Chinese, Korean and Japanese scholars. Jin Y. Park, for 
instance, in her latest book Buddhism and Postmodernity: Zen, Huayan, and the 
Possibility of Postmodern Ethics while comparing French postmodernism to 
Buddhist ethical approaches, seeks to develop a global ethic from the radical 
implications of Zen/Huayan’s dependent origination. As one reviewer has observed, 
“arguing from Buddhist causality's inexhaustibility, Park brings the full impact of 
Buddhist openness to bear, so that finality is abrogated and compassion 
privileged.” In another of her edited text, Buddhisms and Deconstructions, the 
essays seriously engage the philosophical parallels between Buddhism and 
deconstruction by focusing on the profound and subtle implications of the 
Buddhist notions of dependent arising and emptiness by bringing the two truths 
together with deconstruction to address such problems as self and identity, 
language and referentiality. In Youru Wang’s edited Deconstruction and the ethical 
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in Asian Thought effort has been made by each of the contributing authors to focus 
on the ethical turn within deconstructionist theorizing of the later Derrida and 
Levinas and comparing this to South and East Asian philosophical texts, exploring 
the ways in which strategies of deconstructive or ‘aporetic’ ethics have been in 
operation for centuries in Asian thinking.  

 While each of the above mentioned texts played the pioneering role of 
opening up new vistas of fruitful deconstructionist mode of reading and dialogue 
between the East and the West, no endeavor is yet made to extend the 
comparative outlook to encompass the Theravadin tradition. In Thailand, no serious 
study of any meditation master’s teachings from the philosophical perspective of 
deconstruction has yet been undertaken.  

 If one goes by the conventional understanding of what philosophy is, or 
could be, then certainly the Forest Tradition monks’ teachings do not directly fall 
within the category of philosophical exposition in the strictest sense of the term. 
Yet, at a close introspection it appears that most of them incessantly worked within 
the matrix of a mode of practice that can be categorized as deconstruction-in-praxis 
that laid emphasis on certain wholesome practical aspects like strict adherence to 
monastic codes, mindfulness cultivation and living out the principle of ‘letting go’ 
in daily life. The teachings are bereft of any emphasis on external means and 
ritualistic excess. The tools employed to impart the deep knowledge of Buddhism 
were simple and down-to-earth, for example, Ajahn Chah used a human skeleton, a 
fetus in a glass jar, and ordinary images from nature which he held up to profound 
metaphoric level. All the monks in the entire lineage starting from Ajahn Mun, 
Ajahn Sao, Ajahn Thet, Ajahn Doon, Ajahn Kamdi, Ajahn Chah, Ajahn Liem down to 
Ajahn Sumedho and many other living masters underwent rigorous self-training 
through the practice of insight meditation and close scrutiny of the mind with 
reflective and rationalistic understanding of the Buddha’s teachings of the Four 
Noble Truths (ariyasacca) and the three characteristics of existence (tilakkhana). 
The praxis of mental training that has been developed and nurtured under the 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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aegis of the above mentioned and many other Forest Tradition monks, both dead 
and those still living, has come to epitomize the true Buddhist way of monasticism 
which is marked by such characteristics as non-clinging, egolessness, mindfulness, 
equanimity, compassion, simplicity, material frugality and contentment.  

 The main focus of the Forest Tradition monks has been to strike a 
balance in their practice by developing mindfulness in every action – verbal, 
physical and mental – through the mental training that consists of contemplating 
the upādānakkhandha, the groups of grasping, which manifest at the moment of 
seeing, hearing, smelling, tasting, touching and thinking. These monks have 
demonstrated that upon reflexive consideration and realization of the Four Noble 
Truths the mind needs to focus on the three-fold training (tisikkhā) – morality (sīla), 
concentration (samādhi) and wisdom (paññā) – as laid out within the framework of 
the Noble Eightfold Path. The forest meditation monks have not only taught the 
Noble Eightfold Path but most importantly have lived this Path themselves and so 
their teachings have powerful influence on their disciples and people who take 
interest in their teachings. These monks are very strict in their adherence to 
monastic codes or vinaya and along with it the practice of insight meditation 
brought discipline in their lives and practice, rendering morality a practiced reality in 
life, well encased within the parameters of a mind solidly grounded on the 
foundation of mindfulness and non-attachment.  

 Initially, these monks had always preferred to lead a wandering life, 
practising meditation in outdoor settings – in tiger and cobra-infested forests, 
mountain caves and forsaken cremation grounds – before settling down and 
establishing monasteries, especially to make themselves available to the lay 
community that sought their abiding teachings. The ascetic way of life and rigorous 
outdoor meditation practice made them true renunciant by enabling them to 
detach from all physical comforts and surviving on mere minimal requirements. 
From the voluntary cultivation of severing ties with material possessions and all 
physical comforts, they developed the mental prowess to face every difficulty, be it 
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physical or mental, in a detached, yet courageous manner. And most importantly, 
the rigorous outdoor meditation practice had provided the fertile ground for the 
realization and reflective internalization of the three characteristics of existence 
along with and the Law of Dependent Origination (paticcasamuppāda) that depicts 
the endless cycle of birth and rebirth – becoming and dissolution. When 
monasteries grew around them, these monks implemented strict discipline to 
continue their way of practice themselves and to inspire their disciples to cultivate 
morality, mindfulness and wisdom through the practice of insight meditation in the 
same manner. Out of their dedicated effort, a praxis of mental well-being took 
shape the framework of which laid absolute emphasis on self-reflexivity in every 
action, starting from the most mundane acts of sweeping, cleaning the toilets, 
dyeing the robe, eating, etc to states of meditative absorption when one is involved 
in formal meditation practice.   
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
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เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
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หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
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2. DECONSTRUCTION AND BINARY OPPOSITIONS 
 Contemporary Western philosophy, especially Derridean deconstruction 
sees the influence of the traditional binary oppositions such as true–false, original–
derivative, unified–diverse as infecting all areas of life and thought, including the 
evolution of Western philosophy from the time of Plato to Heidegger. The French 
philosopher and originator of deconstruction, Jacques Derrida (1930-2004) upholds 
the idea that the task of the thinker is to twist free of these oppositions, and of the 
forms of intellectual and cultural life which they structure. Derrida draws our 
attention to the important issue that the individual terms of the binaries do not 
really have the same ‘status’. There exists an imbalance in the structure of the 
pairing in which one of the terms inevitably dominates the other (e.g. 
presence/absence, light/dark, man/woman, etc.) So, the first necessary action is to 
reverse the binary as a sign of justification. By doing so one is actually raising 
philosophical objections as well as uncovering socially oppressive operations of 
one of the terms of the binary. But mere reversal is not enough. Derrida points out 
that reversing the binary is but the first step that deconstruction has to undertake. 
The second, and even more radical step is to make the binary redundant by 
‘thinking it through’. The second step will help prepare the ground for analyzing 
the conditions of possibility of that binary so as to displace it. If there is no 
displacement but mere reversal then there exist the perils of repeating the original 
imbalance – earlier structure with a negative notation. It merely puts a mark of 
negation onto something that was valued earlier. Such a naïve kind of reversal is to 
the previous order of domination what negative theology is to theology as Aniket 
Jaware puts it humorously, “the worshippers of the Devil make the Devil into their 
God…and thus end up with a God after all” (Jaware, Aniket, 2001, p. 435). What 
needs to be done is to neutralize the binary, not merely negate or reverse it. To 
this extent, deconstruction as a method of philosophizing and ‘reading’ of any text 
is extremely bold and radical, since it helps to generate momentum and critical 
questioning of dualistic hierarchies.   
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 While the Derridean call for dismantling of dualistic hierarchies might be 
radical as a new exegetical tool possessing a self-righteous analytical edge, from the 
Buddhist perspective of ‘letting go’, however, it appears to be a metaphysical cul-
de-sac, since it cannot detach and dislodge itself from the act of parasitical 
engagement with the play and teasing apart of binary oppositions. In contrast, a 
close ‘reading’ of the Forest Tradition monks’ dhamma talks, reveals the fact that 
there is always an objective distancing from the process of giving rise to an ‘Ego’ 
that might rejoice in the unraveling of the paradoxes situated within the binaries, 
quite unlike in Derrida and the gamut of texts generated under his powerful 
influence by academic pundits and literary critics, who do not hesitate to be 
‘pretentiously opaque’ and whose deconstructive engagement of any text projects 
the ‘cultic-critic’ to the fore front. The Forest Tradition monks have demystified the 
entire practice by emphasizing on going beyond words, ritualistic symbols, 
elaborate plans, sectarian differentiation, and have focused instead on ‘turning 
inward’ for the pursuit of experiential knowledge through real confrontation with 
one’s own self rather than any illusionary/delusionary fetishized practice. This 
turning inward implies the reflexive understanding of the individual Ego – its 
attachments, self-aggrandizement, indulgent nature, fleeting moods, etc so that 
through objectivization its workings can be recognized and worked upon from 
within through a parallel reflexive understanding of the three-fold natural 
paradigmatic truth of existence. The message of empting the mind is thus reiterated 
time and again – “When you practice, observe yourself. Then gradually knowledge 
and vision will arise of themselves. If you sit in meditation and want it to be this 
way or that, you had better stop right there. Do not bring ideals or expectations to 
your practice. Take your studies, your opinions, and store them away.” What Robert 
Magliola in his book Derrida on the Mend elucidates upon Derridean practice vis-à-
vis Madhyamika philosophy very well applies here too – while the Derridean 
alternately celebrates and anguishes, hopes and waxes nostalgic, the Nagarjunist (in 
our case the ascetic and practice-oriented forest tradition monk) is aware and 
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serene, and has the security which comes with liberation; while the Derridean 
performs the logocentric and differential self-consciously and piecemeal, the 
Nagarjunist (in our case Ajahn Chah in particular) performs them by grace which is 
spontaneous but ‘at will’, a kind of off/self that moves freely between the 
objectivism of ego and pure devoidness. (Magliola, Robert. 1984, p.126.) 

 
3. THE FOREST TRADITION VIS-À-VIS DERRIDEAN DECONSTRUCTION 
 The Forest Tradition monks developed and adhered to a life’s 
philosophy that was based on a rigorous deconstructive mode of practice that gave 
rise to a practical discourse of annihilation of the Ego and the resultant 
understanding of any state of ‘being’ (both mental and physical) as it-is-in-itself. 
This mode of practice can thus be categorized as empirical deconstruction or 
deconstruction-in-praxis. Such a way of practice does not valorize the ‘written’ text, 
but renders the practice a moment-to-moment phenomenal and empirical garb 
without at the same time erecting a ‘mega-narrative’ of the self-at-practice. This is 
possible because critically reflective Buddhist deconstruction creates the fertile 
ground for a form of self-introspective practice/scrutiny that goes hand in hand with 
moral practice and non-attachment to the self and the practice practiced.  

 The deconstructive similes and metaphors that Ajahn Chah uses are 
thought provoking. Moreover, the unique feature of his dhamma talks is that they 
are interspersed with extremely pithy statements/sentences that are located at 
strategic points.  In the dhamma talk Short and Straight he says: “Hey, listen. 
There’s no one here, just this. No owner, no one to be old, to be young, to be 
good or bad, weak or strong. Just this, that’s all; various elements of nature playing 
themselves out, all empty. No one born and no one to die. Those who speak of 
death are speaking the language of ignorant children. In the language of the heart, 
of Dharma, there’s no such thing. When we carry a burden, it’s heavy. When 
there’s no one to carry it, there’s not a problem in the world. Do not look for good 
or bad or for anything at all. Do not be anything. There’s nothing more; just this.” 
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Vitality, fragility, death, beauty, ugliness, goodness, badness, weakness, strength, 
powerfulness, powerlessness – all this are merely conventions, we establish them 
ourselves and get ceaselessly caught up within the nexus of judgmental 
comparison giving rise to vanity, pride, racism, and prejudices. But the moment one 
knows these things with wisdom then one knows impermanence, suffering and not-
self. This is the outlook which leads to enlightenment. What distinguishes Ajahn 
Chah’s mode of reflexive thinking and practice is that they are not centered upon 
any word game as such; the unwillingness to indulge in prolix and convoluted 
wordplay is distinct. For him, lexical and conceptual deconstructions rendered 
through the use of common and ordinary similes and metaphors are merely a 
means of breaking through conceptuality and attachment in order to lead to a 
transformed state of reflexive consciousness and mindful awareness. In Ajahn 
Chah’s type of philosophizing all Self/Ego arising positions are mindfully disposed 
off to help lead to enlightenment beyond language and conceptuality. His 
deconstructionist endeavours are geared to none other than the dawning of an 
inner peaceful state upon the transcendence of language, conventional truths, 
conceptual thinking, mental-formations and attachment to such mental states. It 
has arisen from practical lessons learnt from the practice of renunciation and insight 
meditation, quite unlike Derrida whose way of philosophizing is based on 
theoretical exposition of the philosophical and socio-cultural road map of the 
European civilization and the Jewish experience as the ‘Other’.  

 Derrida in his text The Gift of Death states that: “I cannot respond to the 
call, the request, the obligation, or even the love of another, without sacrificing the 
other other, the other others”. That is why, for Derrida it seems that the Buddhist 
desire to have attachment to nobody and equal compassion for everybody is an 
unattainable ideal. He does, in fact suggests that a universal community that 
excludes no one is a contradiction in terms. According to him, this is because: “I am 
responsible to anyone (that is to say, to any other) only by failing in my 
responsibility to all the others, to the ethical or political generality. And I can never 
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justify this sacrifice; I must always hold my peace about it…What binds me to this 
one, remains finally unjustifiable”. Derrida hence implies that responsibility to any 
particular individual is only possible by being irresponsible to the “other others”, 
that is, to the other people and possibilities that haunt any and every existence. 
Such deconstructive way of arguing appears glib when placed against the Buddhist 
emphasis on taking into account ‘cetana’ or intention that guides any willed action. 

It is understandable that Derrida’s standard arguments or counter-arguments 
have arisen in the context of a Judo-Christian outlook that functions within the 
matrix of a discourse that takes the self (whether divine or human) as a centre, 
quite contrary to the Buddhist concept of non-substantiality/non-self or anattā. 
The radicality of Derrida’s deconstructive practice appears to be limited when it is 
placed vis-à-vis the concept of Buddhist non-substantiality. The above quotes from 
Derrida also reflect the western mode of philosophizing that is based upon the 
edifice of structured argumentation guided by mere logical progression. But looked 
at from the Buddhist perspective, the Derridean aporia of equating non-attachment 
to non-compassion (for Derrida, Buddhist desire to have attachment to nobody and 
equal compassion for everybody is an unattainable ideal) appears to be rather 
naïve and simplistic, since it implies that compassion is rooted in attachment or 
compassion cannot arise without attachment.  

 Compassion is one of the four qualities comprising the sublime states of 
mind (brahmavihāra) that Buddhism upholds, namely, loving-kindness (mettā), 
compassion (karunā), empathetic joy (muditā) and equanimity (upekkhā). Every 
religion emphasizes to a great extent the first two of the sublime states and to a 
certain level the third factor too, but most religions are silent on the last factor. A 
careful consideration of all these four qualities clearly reveals the fact that 
Buddhism is a way of life more than a religion, since it has great psychological 
implications embedded in its teachings more than faith-oriented injunctions. If the 
four sublime states are taken into consideration, one can see that each of the 
states are related in an ascending scale or linear progression, the first leading to the 
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second, but at the same time are interconnected in a cyclical manner as far as 
each quality affects and sustains the other. For instance, if one aims at cultivating 
these four states, then one may as well begin with loving-kindness and gradually 
proceed with the remaining three states. At the same time, if one succeeds in 
cultivating, say the first two states, but fails at the next two, it would nullify the 
entire effort, since it is finally empathetic joy and equanimity that render the 
practice of the preceding two states of loving-kindness and compassion distinct 
sustainability. At a higher level of reflection, one can also see the contingence of 
these sublime states to the understanding of the three characteristics of existence. 
Just as impermanence and suffering bear contingence to the cultivation of loving-
kindness, compassion and empathetic joy, a reflection on anattā contingently gives 
rise to the maintenance of equanimity. The interconnectedness of each of these 
factors/states can easily be glossed over if we attempt to interpret after the fashion 
of Derridean deconstruction: “I cannot respond to the call, the request, the 
obligation, or even the love of another, without sacrificing the other other, the 
other others”. Derrida’s glib generalization falls trapped in the chasm of the binary 
opposition of I and the ‘Other’ because it fails to comprehend non-substantiality or 
anattā that renders both I and the ‘Other’ the status of non-status i.e., non-
selflessness and because this characteristic permeates and pervades equally either 
side of the binary, the opposition becomes not only redundant and a superficial 
one in ordinary Buddhist discourse, but is actually understood to be non-existent.        

 While the Four Noble Truths is the heart of Buddhism, Anattā remains 
its zenith. Anattā is put into practice by the Forest Tradition monks through ‘letting 
go’. Every Forest Tradition monk insists on following the Middle Way that 
emphasizes on not taking interest in either pleasure or pain and laying each of 
them down. The habitual nature of an untrained mind is to grasp at everything that 
is pleasant and reject with aversion all that is unpleasant; but clinging to pleasant 
states brings suffering as much as aversion to unpleasant states does. Letting go is a 
highly self-reflexive mental exercise that leads to peace, tranquility, and harmony 
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หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
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with oneself and one’s surrounding. The Forest Tradition monks strove for that 
inner wisdom the attainment of which led to the realization that not only the body 
but the mind too is not one’s own self – not belonging to us, not I, not mine and 
so all of it i.e. clinging to one’s body and mind must be dropped. According to 
Ajahn Chah, real meditation has to do with attitude and awareness in any activity, 
not just with seeking silence in a forest cottage. “In the end, we must learn to let 
go every desire, even the desire for enlightenment. Only then can we be free.”     
 
4. THE DISMANTLING OF BINARIES IN THE DHAMMA TALKS OF AJAHN 
CHAH    
 Given the antiquity and ubiquity of binary thought processes dominating 
every human discourse, it is interesting to see how in almost all of Ajahn Chah’s 
dhamma talks, binary thoughts get ceaselessly dismantled time and again. Ajahn 
Chah’s form of teaching does not involve grandiose theory, but a form of dhamma 
exposition that is simple, direct and yet profound at the same time. While the 
entire Derridean deconstructionist mode of critical practice engages in the practice 
of neutralizing the binary, Ajahn Chah stretches on undoing the whole thing and 
going beyond it by mindfully defying reification of all mental formations, 
conditioned states and conventional linguistic signs be it the written word or the 
verbal utterance. Thus, in his dhamma talks the dismantling of binary oppositions 
occurs at various levels – linguistic/discursive, ontological and meditative. 
 
5. DISMANTLING OF BINARIES AT THE LINGUISTIC LEVEL  
 Ajahn Chah’s adheres to a non-logocentric approach through his defying 
of linguistic reification of all conditioned states and terms that denote such states.  
In his dhamma talk Go beyond Words: See for yourself he emphasizes on going 
beyond all words and symbols, even to the extent of giving up all overriding wishes 
and plans for practice. While any plan in the conventional sense involves external 
issues like fixed retreat time, day, and routine, the plan of No-plan is one that 
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involves an inward moving attitudinal disposition that nullifies all external plans, 
once and for all. The true meditation retreat is a reflexive act of seeing the self for 
oneself. This turning inward is a metamentation process that brings to self-
recognition the aggrandizement of the individual ego, and leads to its 
objectivization through the realization of the ego’s subtle workings  vis-à-vis the 
natural paradigmatic truth of existence – anicca, dukkha and anattā.  

 Ajahn Chah urges his monastic and lay disciples to go beyond words and 
not to cling to concepts. The mind should be focused upon seeing through and 
mindfully recognizing the process of changeability both within and without oneself.  
In the above dhamma talk, he reiterates, “If you are interested in Dhamma, just 
give up, just let go. Merely thinking about practice is like pouncing on the shadow 
and missing the substance. You need not study much. If you follow the basics and 
practice accordingly, you will see Dhamma for yourself. There must be more than 
merely hearing the words. Speak just with yourself, observe your own mind. If you 
cut off this verbal, thinking mind, you will have a true standard for judging. 
Otherwise, your understanding will not penetrate deeply. Practice in this way and 
the rest will follow.” Through the challenge to cut off the verbal/thinking mind the 
issue of ‘metaphysics-of-presence’ of the Ego in rendered at once redundant.    

 In his dhamma talk Ending Doubt, Ajahn Chah echoes what the Buddha 
once said to the Kalamas. “Outward, scriptural study is not important. Of course, 
the dhamma books are correct, but they are not right. They cannot give you right 
understanding. To see the word hatred in print is not the same as experiencing 
anger, just as hearing a person’s name is different from meeting him. Only 
experiencing for yourself can give you true faith.” Non-logocentrism gets 
provocative expressions in yet another of his powerful sayings in the dhamma talk 
Study and Experiencing – “When our innate wisdom, the one who knows, 
experiences the truth of the heart/mind, it will be clear that the mind is not our 
self. Not belonging to us, not I, not mine, all of it must be dropped. As to our 
learning the names of all the elements of mind and consciousness, the Buddha did 
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not want us to become attached to the words. He just wanted us to see all this as 
impermanent, unsatisfactory, and empty of self. He taught only to let go.” 
 
6. ONTOLOGICAL METAMENTATIVE DISMANTLING  
 The hierarchical order of binary structures tacitly promotes a first-term 
sequence (male/right/good) at the expense of a second-term sequence 
(female/left/evil) and has generally resulted in privileging of unity (albeit, 
superficially), identity, and temporal and spatial presence over diversity, difference, 
and deferment in space and time. Going against and beyond the general paradigm 
of polarized and dichotomous thinking, Ajahn Chah’s teachings focus on the truth 
that all things exists only in relation to each other not with any permanent or 
absolute intrinsic attribute. At times meanings of conventional terms are 
desacralized and shown as constructed by the exigencies of a shared system of 
relational signification only without any transcendental importance as a point of 
reference and validation. In order to cultivate right understanding which is beyond 
the workings of polarized thought processes, he emphasizes the need to recognize 
the contradictions and binary oppositions involved in traditional discourses and our 
ordinary perspectives. In his dhamma talk  The discriminating mind he explains this 
graphically –“Right understanding ultimately means nondiscrimination – seeing all 
people as the same, neither good nor bad, neither clever nor foolish; not thinking 
that honey is sweet and good and some other food is bitter. Although you may eat 
several kinds of food, when you absorb and excrete them, they all become the 
same. Is it one or many? Is a glass big? In relation to a little cup, yes; when placed 
next to a pitcher, no. Our desire and ignorance, our discrimination color everything. 
This is the world we create. There are always differences. Get to know those 
differences, yet learn to see the sameness too. Learn to see the underlying 
sameness of all things, how they are all truly equal, truly empty. Then you can 
know how to deal with the apparent differences wisely. But do not get attached 
even to this sameness.”  
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 Referentiality, in the Buddhist context is always empty, or non-self. 
Reference is not denied, however; it is perpetually put under erasure – 
problematized, bracketed, and relativized. If Derrida questions meanings or texts on 
the basis of differences, Ajahn Chah comes at these things from the other end – 
there inherent sameness – the sameness of emptiness or non-substantiality that 
permeates everything. While Derrida’s way of philosophizing hinges upon the 
teasing apart of differences, Ajahn Chah puts under erasure these differences too 
through drawing attention to the permeating emptiness and proceeding to drop 
even the emptiness of emptiness, thus making the entire premise of deconstructive 
practice redundant. The mindful recognition of this redundancy renders Ajahn 
Chah’s deconstructive mode a lived experience, both at the conceptual as well as 
spirituo-experiential level. 

 Through ontological deconstruction Ajahn Chah aims to focus on the 
practice of identifying the source and mode of one’s delusion. Delusion occurs 
through our failure to recognize and accept the true nature of our ontological 
reality which is marked by conditioned states that are constantly changing and 
hence are marked by impermanence and non-substantiality. Ajahn Chah further 
attempts at problematizing the binary system prevalent in the ethical categories as 
well, because none of these categories has its own essence to distinguish itself 
from its opposite; both good and evil exist through conditioned causality and are 
thus empty of essence. With emphatic focus on non-reification of provisional 
distinctions and categories, Ajahn Chah made oppositions vanish or be transcended 
upon on recognition of it. His strident dismantling of all notions of absolute 
distinction is well reflected in the dhamma talk Underground Water – “The Dharma 
is not out there, to be gained by a long voyage viewed through a telescope. It is 
right here, nearest to us, our true essence, our true self, no self. When we see this 
essence, there are no problems, no troubles. Good, bad, pleasure, pain, light, dark, 
self, other, are empty phenomena. If we come to know this essence, we die to our 
old sense of self and become truly free.”  



561185

ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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 The important thing in Buddhism is that the ‘coming-to-rest’ of using 
names to take perceptions (saññā) as ‘self-existing’ objects actually deconstructs 
the ‘objective’ everyday world. In the dhamma talk The Timeless Buddha, Ajahn 
goes to the extent of deconstructing the Buddha as a historical figure vis-à-vis the 
clarity of the unmoving mind. He explains, “We take refuge in Buddha, Dhamma, 
and Sangha. This is the heritage of every Buddha that appears in the world. What is 
this Buddha? When we see with the eye of wisdom, we know that the Buddha is 
timeless, unborn, unrelated to anybody, any history, any image. Buddha is the 
ground of all being, the realization of the truth of the unmoving mind. So the 
Buddha was not enlightened in India. In fact he was never enlightened, was never 
born, and never died. This timeless Buddha is our true home, our abiding place. 
When we take refuge in the Buddha, Dhamma and Sangha, all things in the world 
are free for us. They become our teacher, proclaiming the one true nature of life.” 
 
7. NON-REIFICATION OF MEDITATION   
 Buddhist deconstruction as put into practice by Ajahn Chah is not simply 
a strategic reversal of categories; it mindfully seeks to undo a given order of 
priorities and the very system of conceptual framework and discursive practice that 
makes that order possible. The identity of separate entities is subverted as entities 
are demonstrated to be inextricably involved the one in the other. Traditional 
interpretation places samatha and vipassanā meditation as distinct phases, levels, 
stages or methods in formal meditation training, but in Ajahn Chah’s interpretation 
the dichotomy collapses altogether giving way to interdependence and inextricable 
linking.  When asked about the practice of meditation, Ajahn Chah replied in the 
dhamma talk Study and Experiencing, “Meditation is like a single log of wood. 
Insight and investigation are one end of the log; calm and concentration are the 
other end. If you lift up the whole log, both sides come up at once. Which is 
concentration and which is insight? Just this mind. You cannot really separate 
concentration, inner tranquility, and insight. They are just as a mango that is first 
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green and sour, then yellow and sweet, but not two different fruits. One grows into 
the other; without the first, we would never have the second. Such terms are only 
conventions for teaching. We should not be attached to the language.” Thus Ajahn 
Chah’s form of deconstruction is more of an ‘undoing’ than ‘destruction’, of 
polarized categorization and manifests itself in the careful teasing out of forces and 
layers of signification within a given text/context. 

 His kind of contemplative and rational understanding of meditation 
helps to deconstruct the actual act of meditation practice thereby removing from it 
any mark of fetishization. He dispels the aura around meditation retreat by reducing 
it to a mundane activity of watchful and attentive awareness of one’s various 
moods and feelings which give rise to suffering. He asserts in Right Understanding 
“Know and watch your heart, it is pure but emotions come to colour it. Let your 
mind be like a tightly woven net to catch emotions and feelings then come and 
investigate them before you react…Peace is within oneself, to be found in the same 
place as agitation and suffering. It is not found in a forest or on a hilltop, nor is it 
given by a teacher. Where you experience suffering, you can also find freedom from 
suffering. To try to run away from suffering is actually to run toward it.” He thus 
emphasized not just formal meditation practice for the sake of it, but on real 
meditation that has to do with attitude and awareness in any activity, not just with 
seeking silence in a forest cottage.  

 He emphatically points out that when the mind does not grasp or take a 
vested interest, does not get caught up, things become clear. Right understanding 
arises from the attempt at looking very objectively at a particular situation or event 
and understanding it as it-is-in-itself and not colouring it with our subjective views 
that arise from personal likes and dislikes. He clarifies this in one of the dhamma 
talks Just That Much – “When you take a good look at it, the world of ours is just 
that much; it exists just as it is. Ruled by birth, aging, sickness, death, it is only that 
much. Great or little is only that much. The wheel of life and death is only that 
much. Then why are we still attached, caught up, not removed? Playing around 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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with the objects of life gives us some enjoyment; yet this enjoyment is also just 
that much.”  

 His dhamma talks endlessly indicate the necessity for a thoroughly self-
conscious reading, one that subjects its own assumptions to close scrutiny. More 
practice and more reflection, the greater the practice the deeper is the ‘letting go’. 
He reiterates this more focused awareness while simultaneously dispelling the aura 
of human being as a ‘superior’ being by citing the example of a harness animal, the 
buffalo – “We must train our mind like a buffalo: the buffalo is our thinking, the 
owner is the meditator, raising and training the buffalo is the practice. With a 
trained mind we can see the truth, we can know the cause of our self and its end, 
the end of all sorrow.” Ajahn Chah uses the deconstructive mode of self-reflexive 
understanding of changeability and selflessness not only in regards to non-
reification of entities in relational existence as samatha and vipassana, but also 
about such absolute truths as arahantship. At a gathering in one of his overseas 
trips when someone from the audience asked him whether he was an arahant, he 
compared himself to a tree laden with fruits and the tree’s indifference to all the 
birds (and their chirping) that come to feed and rest in its shade.  
 
8. CONCLUSION  
 Ajahn Chah directed his teachings to both his ordained disciples and lay 
followers in confronting and working directly with their own problems of greed, 
judgment, hatred and ignorance. His direct and simple teachings always turn his 
followers back to their own minds, the source and the root of all trouble. His 
teachings emphasized that understanding the tilakkhana and putting this 
understanding into practice leads to understanding everything in life and nature as-
it-is-in-itself. This understanding is not inaction and passive acceptance as some 
people might hastily conclude. Enlightenment does not mean deaf and blind. On 
the other hand, enlightened understanding leads to empirical deconstruction of the 
‘self’ and the ‘self-in-action’. Time and again Ajahn Chah emphasized on seeing 
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through the process of thought construction so as to recognize from one’s own 
experiential reality the fact that when the mind is stirred from the normal state of 
tranquility, it leads away from right practice to one of the extremes of indulgence 
or aversion, thereby creating more illusion, more thought construction. A true 
understanding of the nature of the mind helps people to free it from the clasp or 
bondage of conventional realities and so the mind is not enslaved by codes, 
customs, traditions, conventions, linguistics choices, personal predilections, etc. 
Once this state can be achieved, all binary oppositions get automatically collapsed 
leading to no more creation of dichotomy/polarity and slavish clinging to its 
hierarchical chasm. 

 The dhamma of the Forest Tradition is down-to-earth, yet difficult to 
understand and realize, especially when the mind is ceaselessly caught up in the 
quagmire of defilements and lack of mindfulness. It requires moment-to-moment 
‘self-scrutiny’ and mindful practice of ‘letting go’. In this form of existentialistic and 
pragmatic form of deconstruction that involves conscientious and mindful teasing 
apart of all binary oppositions and getting released from their bindings, there is no 
room for aporia or conflictual and conceptual hiatus. Although Ajahn Chah was not 
a philosopher in the conventional sense of the term, nevertheless, his numerous 
dhamma talks reveal the truth that he incessantly worked within the matrix of a 
mode of practice that can be categorized as deconstruction-in-praxis. Such a mode 
of practice does not valorize any ‘text’, not even the Buddha, but renders the 
training a moment-to-moment phenomenal and empirical garb through the rigorous 
practice of both insight meditation and austerity in tandem. The deconstructionist 
approach of Ajahn Chah helps to dispose of all Self/Ego arising positions and leads 
to a clear and reflexive understanding of the teachings of Buddhism.  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 
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camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 
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  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 
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and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 
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ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างย่ังยืน 
ตามแนวพระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย 

A STRATEGY FOR SUSTAINABLE CULTURAL TOURISM DEVELOPMENT IN  
  ACCORDANCE WITH BUDDHISM OF LOCAL ADMINISTRATIVE 

  ORGANIZATIONS IN LOEI PROVINCE 
 

ธีระวัฒน์  แสนค า พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ  บุษกร วัฒนบุตร 
Teerawatt Sankom Ph                                    Busakorn Watthanabut 

 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย 2) เพ่ือวิเคราะห์ยุทธศาสตร์
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย  3) เพ่ือ
น าเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย 

 ระเบียบวิธีวิจัยเป็นเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ด าเนินการตามรูปแบบวิธีการวิจัยเอกสาร และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 26 รูป/คน พ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเลย เทศบาลเมืองเลย เทศบาลต าบลนาอ้อ เทศบาลต าบลด่านซ้าย เทศบาลต าบลเชียงคาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี และองค์การบริหารส่วนต าบลนาซ่าว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง โดยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา การสังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเข้าสู่
กระบวนการวิเคราะห์และเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างย่ังยืนตาม
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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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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แนวพระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย  และด าเนินการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 12 รูป/คน เพ่ือท าการยืนยันความสมบูรณ์ของข้อมูล  
  ผลการวิจัยพบว่า  
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด เลยมีนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการ
ท่องเที่ยว แต่ไม่ได้มีการก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการเฉพาะ 
เนื่องจากพ้ืนที่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งได้มีแหล่งท่องเที่ยว
ทางด้านธรรมชาติด้วย จึงมีนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นด้านการท่องเที่ยวในภาพรวม ที่ครอบคลุม
ทั้งด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรม หรือแทรกอยู่ในนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน
การท่องเที่ยวและกีฬา  
 2. พ้ืนที่จังหวัดเลยมีจุดแข็งอยู่ที่แหล่งทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งมี
ความโดดเด่นและเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น และการได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมทางด้าน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งการสนับสนุนด้านงบประมาณ การ
ประชาสัมพันธ์และด้านวิชาการ นอกจากนี้ ชุมชนมีรูปแบบสังคมวัฒนธรรมที่มีความสมัครสมาน
สามัคคี มีโอกาสที่จะท าให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  โดยการน า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืน  

  3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลยสามารถน าหลักพุทธธรรม “สัปปายะ 7” 
มาเสริมยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเพ่ือท าให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งมีกลยุทธ์ประกอบด้วย 1) กลยุทธ์การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2) กลยุทธ์
การพัฒนาเส้นทางคมนาคม 3) กลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่นในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 4) กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาหารเพ่ือรองรับ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 5) กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาหารเพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 6) กลยุทธ์การปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับสภาพ
ดินฟ้าอากาศ  7) กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และพัฒนาการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ก็จะท าให้เกิด
เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย ซึ่งมีความเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัด
เลย 
ค าส าคัญ :  ยุทธศาสตร์การพัฒนา, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน, พระพุทธศาสนา, 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ABSTRACT 
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P  v  c . 3) T                   y f           bl  c l    l       m d v l  m       
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  bl c   l      ,   d  c d m  . I   dd     ,     c mm    y          m         c  l 
  d c l    l        . T    f   ,            bl     d v l           bl  c l    l 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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      m by  d               c  l    f B dd   m      d      d v l           bl  
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     d         m            bl  c l    l       m. T          y c         f 1) 
S          f   d v l      c l    l      c     . 2) S       c d v l  m     f           
      . 3) A        y f   c        l c l      c           c l    l       m d v l  m   . 
4) S          f   d v l      f  d q  l  y   d     d  d  f   c l    l       m. 5) 
S          f   d v l      f  d q  l  y   d     d  d  f   c l    l       m. 6) 
S              m   v      l  d c      d m            m             w      . 7) 
S          f     bl c   l         d d v l  m     f    v c              . All      w ll 
b  c    d   d             y f           bl  c l    l       m d v l  m       
 cc  d  c  w        B dd   m  f     l c l  dm         v        z         L   , 
w  c          bl  f   l c l   c   y   d c l    . 
Keywords : S      y D v l  m   , S       bl  C l    l T     m, B dd   m, L c l 
 Adm         v  O     z          L    P  v  c  
  
1. บทน า 
  สังคมในปัจจุบันมีความตระหนักถึงความส าคัญของศิลป-วัฒนธรรม เทศกาลรวมถึงมรดก
ทางวัฒนธรรมพ้ืนบ้านมากข้ึน ทั้งนี้การตื่นตัวต่อวัฒนธรรมประกอบกับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของในแต่ละพ้ืนที่เป็นจุดก าเนิดของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังจะเห็นว่า
การท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมได้กลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในยุโรป อีกทั้งประเทศ
อ่ืนๆได้พยายามที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศของตนเอง นอกจากการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมจะสามารถน ารายได้เข้าสู่ประเทศและน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับ ประเทศ
และระดับภูมิภาคแล้ว การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการสืบทอดวัฒนธรรม
ให้คงอยู่ต่อไปส าหรับประเทศไทยแล้วการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมบริการที่สร้างรายได้และการ
จ้างงานให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก (M      y  f T     m   d S     , 2015) 
 ท่ามกลางการแข่งขันของตลาดท่องเที่ยวที่สูงขึ้นกระแสการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมจึงได้รับความสนใจเพ่ิมสูงขึ้นเนื่องจากแหล่งท่องเที่ยว  และมรดกทางวัฒนธรรมของ
ประเทศไทยมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและได้มีการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสืบเนื่องมา
เป็นเวลานาน ที่ผ่านมาต่างอิงกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมตะวันตก ที่เป็นการพัฒนาใน
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ด้านวัตถุ โดยละเลยการควบคุมและสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจและชุมชนฐานราก  (T   dc    
C   b m     , 2011) ดังนั้น รัฐบาลโดยกระทรงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงจะเน้นการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมเพ่ือการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยจะแสดงถึงแนวทางในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทยโดยค านึงถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีเพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
 การใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกันโดยการน าทุนของประเทศทั้ง 6 ทุนมาใช้
ตามสาระส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และ 11 นั้น มิติทุนทางวัฒนธรรมอาจเป็นทุนส าคัญที่
องค์กรปกครองส่วนท้องท้องถิ่นในแต่ละแห่งมีไม่เหมือนกัน  เนื่องจากในประเทศไทยมีความ
หลากหลายทางด้านสภาพภูมิศาสตร์ สังคมและชาติพันธุ์ ซึ่งท าให้แต่ละท้องถิ่นมีวัฒนธรรมที่
แตกต่างกันไป 
   จังหวัดเลยประกอบไปด้วย 14 อ าเภอ และแยกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย 
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) จ านวน 72 แห่ง เทศบาลต าบล (ทต.) จ านวน 26 แห่ง 
เทศบาลเมือง (ทม.) จ านวน 2 แห่ง และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จ านวน 1 แห่ง รวม 
101 แห่ง สืบเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และความหลากหลายของ
สภาพภูมิประเทศ ท าให้ท้องถิ่นจังหวัดเลยมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน แต่ละท้องถิ่นที่แยกย่อยตาม
เขตการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีวัฒนธรรมและทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และความ
โดดเด่นแตกต่างกันไป เช่น เทศบาลต าบลนาอ้อมีการจัดงานบุญข้าวจี่ เทศบาลต าบลเชียงคานมี
วัฒนธรรมพื้นบ้านอันเก่าแก่และมีชื่อเสียง เทศบาลต าบลศรีสองรักและเทศบาลต าบลด่านซ้ายมีการ
จัดงานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน เทศบาลต าบลผาอินทร์แปลงมีงานบุญบั้งไฟที่ยิ่งใหญ่ 
เทศบาลต าบลเขาแก้วมีกลุ่มชาติพันธุ์ไทด าที่ยังคงมีวัฒนธรรมอย่างชัดเจน  องค์การบริหารส่วน
ต าบลอาฮีมีประเพณีแห่ต้นดอกไม้ และองค์การบริหารส่วนต าบลนาซ่าวมีประเพณีผีขนน้ า เป็นต้น 
ซึ่งทั้งหมดล้วนแต่เป็นงานบุญหรือวัฒนธรรมที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพยายามดึงมาใช้
พัฒนาการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน 
  แม้ว่าในท้องถิ่นจังหวัดเลยจะมีแหล่งทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจ านวนไม่
น้อย ดังตัวอย่างที่ผู้วิจัยยกมาข้างต้น แต่ในเชิงการบริหารจัดการหรือการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นก็ยังไม่มีรูปแบบหรือยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนอย่างชัดเจน ดังจะเป็นได้ในหลายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเมื่อมีการเปลี่ยนคณะผู้บริหารนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย จึงท าให้เกิดการพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่นไม่เกิดความยั่งยืนและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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   ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย” เพ่ือต้องการทราบ
และน าเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดเลย โดยใช้วิธีคิดหรือหลักพุทธธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนที่เหมาะสมในปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดการต่อยอดผลจากการวิจัยไปใช้
เป็นสารสนเทศ เป็นแนวทางในการประยุกต์กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืนของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย  เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาความสามารถ
ในการปฏิบัติงานให้เกิดมาตรฐาน  เพ่ือยกระดับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาคส่วนส าคัญ
ของสังคมชุมชนชนบท ที่จะสามารถด ารงตนเป็นผู้สนับสนุนทุนทางปัญญา และสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาในมิติต่างๆ ของชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติด้านวัฒนธรรม เพ่ือสร้าง
ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันให้เกิดข้ึนในสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน 
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
  2.1 เพ่ือศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย 
 2.2 เพ่ือวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย 
 2.3 เพ่ือน าเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนตามแนว
พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย 
 
3. วิธีการศึกษา 

  งานวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนตามแนว
พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย” ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative) ที่ใช้เทคนิควิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) เทคนิคการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 26 รูป/คน และเทคนิคการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 12 รูป/คน มาวิเคราะห์จัดรวบรวมข้อมูล พร้อม
อธิบายความหมาย แล้วท าการสร้างข้อสรุป (Conclusions) ด้วยวิธีวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic 
Induction) ตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากผลการวิจัย ด้วยการวิเคราะห์โดยการจัดระบบจ าแนก
ชนิดข้อมูล (Typological Analysis) เปรียบเทียบ (Constant Comparison) และวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือให้การสรุปข้อมูลผลการวิจัยเกิดความสมบูรณ์ สามารถน ามา
ตีความ สร้างข้อสรุปจากผลการวิจัย เพ่ือน าเสนอ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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วัฒนธรรมอย่างยั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย” ให้
สามารถใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมได้ต่อไป 
 
4. สรุปผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างย่ังยืนตาม
แนวพระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย” พบว่า 

 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย  พบว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดเลยมีนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว แต่ไม่ได้มีการ
ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการเฉพาะ เนื่องจากพ้ืนที่ในความ
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งได้มีแหล่งท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติด้วย จึงมี
นโยบายและยุทธศาสตร์เป็นด้านการท่องเที่ยวในภาพรวม ที่ครอบคลุมทั้งด้านการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรม หรือแทรกอยู่ในนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 
  ในขณะเดียวกันผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย  ผลการวิเคราะห์ก็
พบว่า พ้ืนที่จังหวัดเลยมีจุดแข็งอยู่ที่แหล่งทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งมีความโดด
เด่นและเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น และการได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมทางด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  ทั้งการสนับสนุนด้านงบประมาณ การ
ประชาสัมพันธ์และด้านวิชาการ นอกจากนี้ ชุมชนมีรูปแบบสังคมวัฒนธรรมที่มีความสมัครสมาน
สามัคค ีมีโอกาสที่จะท าให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนได้นั้นก็มีแนวทางการ
พัฒนาที่พร้อมก้าวไปสู่ความยั่งยืน  

 ส าหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือน าเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย ผู้วิจัย
ได้น าหลักธรรม “สัปปายะ 7” มาประยุกต์ใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย  ซึ่งถือว่ามีความเหมาะสมกับสังคม
วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดเลย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนา
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย ที่ได้ท าการศึกษาภายใต้หลักธรรม “สัปปายะ 7” ท า
ให้ได้กลยุทธ์ที่ประกอบด้วย 1) กลยุทธ์การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2) กลยุทธ์การ
พัฒนาเส้นทางคมนาคม 3) กลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่นในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 4) กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรเพ่ือตอบสนองการท่องเที่ยวเชิง
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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วัฒนธรรม 5) กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาหารเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 6) กลยุทธ์การปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศ 
7) กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และพัฒนาการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
    1) กลยุทธ์การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (อาวาสสัปปายะ) พบว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลยต้องปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่น
เพ่ือตอบสนองการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อันจักท าให้เกิดความดึงดูดใจนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการจัดท าแผนการปรับปรุงสถานที่ทั้งในระยะสั้นและใน
ระยะยาว โดยด าเนินการผู้รับการอบรมน าความรู้และหลักการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมมาปรับใช้ในการบริหารงานอย่างเต็มที่ ผลที่จะเกิดขึ้นนอกจากจะเป็นการอ านวยความ
สะดวกและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวแล้ว  องค์กรยังมีโอกาสได้รับรางวัลด้านการ
พัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกด้วย 
   2) กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม (โคจรสัปปายะ) พบว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดเลยต้องปรับปรุงและพัฒนาถนนและเส้นทางการคมนาคมเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท า
ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในท้องถิ่นได้อย่างสะดวก ด าเนินการปรับปรุงถนนภายในชุมชนและ
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและเกิดความสะดวกในการ
เดินทางของนักท่องเที่ยว สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในหลักการพัฒนาและมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาเส้นทางคมนาคม เพ่ือน าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมในชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
   3) กลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่นในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ภัสสสัปปายะ) พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลยต้อง
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือการน าหลักการมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือสร้างความร่วมมือของคนในชุมชน 
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยการสร้างเครือข่ายของภาคส่วนต่างๆ ที่ท าหน้าที่
บริการและสนับสนุนการท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยความเข้าใจในปัญหาเป็นอย่างดี และต่อเนื่อง อันจัก
น าไปสู่การบริการ การบริหาร กิจกรรมและโครงการต่างๆ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว และมีประสิทธิผล บุคลากร ผู้ประกอบการและชุมชนยังสามารถน าหลักการมีส่วนร่วม
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนอย่างเต็มที่ จนท าให้เกิดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม และผลักดันให้เกิดสร้างชมรมต่างๆ ขึ้นในชุมชน เช่น ชมรมคนรักบ้านเกิด 
ชมรมผู้ผลิตสินค้าที่ระลึก เป็นต้น 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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 4) กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรเพ่ือตอบสนองการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ปุคคลสัปปา
ยะ) พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลยต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริม
ในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือท าให้เกิดการ
น าหลักการบริการมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น บุคลากรสามารถท าหน้าที่บริการและสนับสนุนการท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยความเข้าใจ และ
ให้การบริการแก่นักท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  มีประสิทธิผล และเป็นที่ประทับใจ 
นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาบุคลากรที่ให้บริการในการน าชมให้ได้รับใบอนุญาตมัคคุเทศก์น าเที่ยว
เฉพาะพ้ืนที่จากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และอาจได้รับรางวัลด้านการเป็นองค์กรที่ให้บริการที่ดี
เยี่ยมแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอีกด้วย 
   5) กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาหารเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม (โภชนสัปปายะ) พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลยจะเกิดการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมในการให้บริการด้านอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าที่ระลึก เพ่ือให้การ
บริการแก่นักท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีคุณภาพตามหลักโภชนาการ และเป็นที่ประทับใจ 
การด าเนินการตามกลยุทธ์นี้จะท าให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในการหลักการประกอบ
อาหารและหลักโภชนาการและชุมชนก็จะมีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าที่ระลึก  เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผลที่จะเกิดขึ้นนอกจากนี้ ยังจะน าไปสู่การรับรองคุณภาพและมาตรฐาน
อาหารของผู้ประกอบการในชุมชนจากกระทรวงสาธารณสุข มีร้านจ าหน่ายอาหารและสินค้าที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ  อย่างหลากหลาย เพียงพอต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยว เกิดการสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ และอาจน าไปสู่การมีสินค้าที่ระลึกได้รับ
รางวัลผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นดีเด่นอีกด้วย 
   6) กลยุทธ์การปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับสภาพดินฟ้า
อากาศ (อุตุสัปปายะ) พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลยจะเกิดการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ สร้างกิจกรรม และปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นซึ่งเหมาะสมต่อ
สภาพดินฟ้าอากาศ เพ่ือสร้างบรรยากาศด้านสถานที่ให้สอดรับกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ
เกิดการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับฤดูกาล  และเป็นที่ประทับใจของ
นักท่องเที่ยว การด าเนินการตามกลยุทธ์นี้จะท าให้ เกิดการปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนให้เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น มีอาคารบ้านเรือนแบบสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นได้รับการอนุรักษ์และปรับปรุง 
เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มเติมในชุมชน ในชุมชนยังจะมีกิจกรรมท่องเที่ยวในท้องถิ่น
ที่เหมาะสมกับแต่ละฤดูกาลตลอดทั้งปี สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล ไม่จ าเป็นเฉพาะต้องรอ
เฉพาะช่วงเทศกาลหรือช่วงงานประเพณีส าคัญเท่านั้น 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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   7) กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และพัฒนาการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว (อิริยาปถสัปปา
ยะ) พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลยต้องส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจใน
หลักการประชาสัมพันธ์และหลักการบริการเพ่ือให้บุคลากร ผู้ประกอบการและประชาชน มีความรู้ 
ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ในงานการประชาสัมพันธ์และบริการอย่างมีประสิทธิผล เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการน าหลักการประชาสัมพันธ์และหลักการบริการมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่น และสร้างความรับผิดชอบร่วมกันของบุคลากร ผู้ประกอบการ
และประชาชน ในการประชาสัมพันธ์และให้บริการทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมกัน เมื่อ
ด าเนินการตามกลยุทธ์นี้  บุคลากร ผู้ประกอบการและประชาชนก็จะสามารถน าหลักการ
ประชาสัมพันธ์และหลักการบริการที่เหมาะสมต่อการจัดการท่องเที่ยวประยุกต์ใช้อย่างเต็มที่ คนใน
ชุมชนมีความตื้นตัวในการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ การประชาสัมพันธ์ การบริการ และการ
พัฒนา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่น ซึ่งจะท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ ปลอดภัย
และต้องการกลับมาเที่ยวชมอีก ท้ายที่สุดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีโอกาสได้รับรางวัลด้าน
การบริการทางการท่องเที่ยวที่ดีอีกด้วย 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
 ในประเด็นการน าหลักธรรม “สัปปายะ 7” มาใช้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเลยยังสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนแนวพระพุทธศาสนาในทัศนะของพระพรหม
คุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ซึ่งกล่าวว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนจะแบ่งออก เป็น 2 ปัจจัยได้แก่ 1) ต้อง
เป็นการพัฒนาคนเป็นแกนกลางของการพัฒนาที่ยั่งยืน และ 2) ธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมต้องได้รับ
การพิทักษ์รักษาบ ารุง ช่วยสภาพธรรมชาติและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ  
(Phra Prom Khunaporn, 2009: 225-252) เนื่องจากว่าในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นใน
จังหวัดเลยได้มีกลยุทธ์ที่เน้นการพัฒนาทั้งบุคลากร ผู้ประกอบการและประชาชน ควบคู่กับการ
พัฒนาสถานที่และภูมิทัศน์โดยรอบแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน  
  การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนตามแนว
พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลยยังสอดคล้อง มีความสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ เช่นเดียวกับการศึกษาของพระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร) และคณะที่พบว่า
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมนั้น ต้องมีการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมเชิงศาสนาและวัฒนธรรม การมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็น
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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เอกลักษณ์ มีวิถีชีวิต วิถีชุมชนและวัฒนธรรมที่น่าสนใจก็จะท าให้เกิดแรงดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว 
(Phra Sutee Rattana Pundit and group, 2016: 7-24) สอดคล้องกับผลการศึกษาของชุมพล 
รอดแจ่ม ที่ระบุว่าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่นหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามี
การจัดสรรงบประมาณการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในด้านการพัฒนาทางกายภาพ  ควรมี
การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ เส้นทางการเดินทาง และสาธารณูปโภคต่างๆ ในสถานที่ท่องเที่ยวให้
พร้อมส าหรับการบริการนักท่องเที่ยว (Chumpon Rodjam, 2013) 
   นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนตามแนว
พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลยยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2558-2560 โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งก าหนดทิศทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวไทยในระยะ 3 ปีถัดจากนี้ไป (พ.ศ.2561-2564) ต้องให้ความส าคัญกับการสร้าง
ความสมดุลของการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายการ
เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ซึ่งพ้ืนที่จังหวัดเลยก็เป็นพ้ืนที่พิเศษทางด้านการท่องเที่ยวที่
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดให้เป็น 1 ใน “12 เมืองต้องห้าม...พลาด” โดยมีแนวทางการ
พัฒนา ได้แก่ พัฒนา ฟ้ืนฟูและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทาง
วัฒนธรรมและที่มนุษย์สร้างขึ้น ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว คงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนของแต่ละ
พ้ืนที่ รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว (Cluster) 
และพ้ืนที่จังหวัดเมืองรอง ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการชุมชน OTOP ให้โดดเด่นและมี
คุณค่าอีกด้วย (Ministry of Tourism and Sports, 2015: 25) 
 
6. ข้อเสนอแนะ 

 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมให้ชุมชนที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว มีการวิเคราะห์ต้นทุนของชุมชน หมู่บ้าน และจัดท าเป็นแผนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนระยะยาว  จนมีการ
เปลี่ยนแปลงและก่อเกิดวัฒนธรรมและรูปแบบการด าเนินงานของชุมชนที่อันดีงาม 

 2) องค์ปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลยควรน ายุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
จังหวัดเลยนี้ ไปประยุกต์ในการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่น  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
  

Vol7 No._61.indd   176 24/7/2561   20:53:08

ซึ่งสามารถปรับประยุกต์เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน และออกแบบกิจกรรมมีลักษณะที่
สอดคล้องกับภารกิจเดิมที่ท าเป็นประจ าได้ 

 3) ควรศึกษาวิจัยในพ้ืนที่อ่ืนที่มีความแตกต่างทางด้านบริบทชุมชน  สังคมวัฒนธรรม
การด ารงชีวิต ซึ่งจะท าให้ทราบถึงยุทธศาสตร์ใหม่ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  

 4) ควรใช้การวิจัยแบบผสานวิธี โดยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และวิธีด าเนินการวิจัยเชิง
คุณภาพ ที่สามารถวัดผลส าเร็จของการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลยได้ในหลายมิติ 
 
ในประเด็นการน าหลักธรรม “สัปปายะ 7” มาใช้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลยยัง
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนแนวพระพุทธศาสนาในทัศนะของพระพรหมคุณาภรณ์ 
(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ซึ่งกล่าวว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนจะแบ่งออก เป็น 2 ปัจจัยได้แก่ 1) ต้องเป็นการ
พัฒนาคนเป็นแกนกลางของการพัฒนาที่ยั่งยืน และ 2) ธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมต้องได้รับการ
พิทักษ์รักษาบ ารุง ช่วยสภาพธรรมชาติและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ (Phra 
Prom Khunaporn, 2009: 225-252) เนื่องจากว่าในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเลยได้มีกลยุทธ์ที่เน้นการพัฒนาทั้งบุคลากร ผู้ประกอบการและประชาชน ควบคู่กับการ
พัฒนาสถานที่และภูมิทัศน์โดยรอบแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน  
  การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนตามแนว
พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลยยังสอดคล้อง มีความสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ เช่นเดียวกับการศึกษาของพระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร) และคณะที่พบว่า
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมนั้น ต้องมีการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมเชิงศาสนาและวัฒนธรรม การมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ มีวิถีชีวิต วิถีชุมชนและวัฒนธรรมที่น่าสนใจก็จะท าให้เกิดแรงดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว 
(Phra Sutee Rattana Pundit and group, 2016: 7-24) สอดคล้องกับผลการศึกษาของชุมพล 
รอดแจ่ม ที่ระบุว่าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่นหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามี
การจัดสรรงบประมาณการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในด้านการพัฒนาทางกายภาพ  ควรมี
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ เส้นทางการเดินทาง และสาธารณูปโภคต่างๆ ในสถานที่ท่องเที่ยวให้
พร้อมส าหรับการบริการนักท่องเที่ยว (Chumpon Rodjam, 2013) 
   นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนตามแนว
พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลยยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2558-2560 โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งก าหนดทิศทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวไทยในระยะ 3 ปีถัดจากนี้ไป (พ.ศ.2561-2564) ต้องให้ความส าคัญกับการสร้าง
ความสมดุลของการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายการ
เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ซึ่งพ้ืนที่จังหวัดเลยก็เป็นพ้ืนที่พิเศษทางด้านการท่องเที่ยวที่
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดให้เป็น 1 ใน “12 เมืองต้องห้าม...พลาด” โดยมีแนวทางการ
พัฒนา ได้แก่ พัฒนา ฟ้ืนฟูและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทาง
วัฒนธรรมและที่มนุษย์สร้างขึ้น ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว คงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนของแต่ละ
พ้ืนที่ รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว (Cluster) 
และพ้ืนที่จังหวัดเมืองรอง ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการชุมชน OTOP ให้โดดเด่นและมี
คุณค่าอีกด้วย (Ministry of Tourism and Sports, 2015: 25) 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
  6.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมให้ชุมชนที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว มีการวิเคราะห์ต้นทุนของชุมชน หมู่บ้าน และจัดท าเป็นแผนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนระยะยาว  จนมีการ
เปลี่ยนแปลงและก่อเกิดวัฒนธรรมและรูปแบบการด าเนินงานของชุมชนที่อันดีงาม 

6.2 องค์ปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลยควรน ายุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเลยนี้ ไปประยุกต์ในการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่น  
ซึ่งสามารถปรับประยุกต์เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน และออกแบบกิจกรรมมีลักษณะที่
สอดคล้องกับภารกิจเดิมที่ท าเป็นประจ าได้ 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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การสื่อสารเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ 
ในเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร 

COMMUNICATION FOR THE PROPAGATION BUDDHISM 
OF  BUDDHIST MONKS IN NONGCHOK DISTRICT. BANGKOK 

 
พระครูบวรกิจคุณาธาร (อนันต์ วรปญฺโญ) พระปลัดระพิน พุทธิสาโร พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ 

PhrakhruBowornkitkhunatharn (Anan Worapunyo)  PhrapaladRaphin Buddhisaro   
PhramahaKrisada  Kittisobhano 

 
บทคัดย่อ 

 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาการสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
3) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Methods Research) ระหว่างงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) และงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In depth Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พระสงฆ์ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จ านวน 198 รูป 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม โดยมีค่าความ
เชื่อมั่นท้ังฉบับ เท่ากับ .959 วิเคราะห์ผลการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์สถิติ
ส าเร็จรูป เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ค่าความถี่และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
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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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
  

Vol7 No._61.indd   176 24/7/2561   20:53:08

Deviation) ผู้วิจัยใช้การทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Anova) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant 
Difference : LSD.) โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 10 ท่าน การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้วิจัยจัดกลุ่มข้อมูล (Data Groping) ตามล าดับความส าคัญของประเด็นการ
สัมภาษณ์ที่ก าหนดไว้ จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์เชิงเน้ือหาประกอบบริบท (Context Content 
Analysis Technique) 
 

ผลการวิจัยพบว่า  
 1. พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅=2.72. S.D.= 0.931)  และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน ดังนี้ ด้านผู้ส่งสาร ( ̅=2.87. S.D.= 
0.964) ด้านสารพุทธธรรม ( ̅=2.87. S.D.= 0.964)ด้านผู้รับสาร ( ̅=2.77. S.D.= 0.914)และ
ยกเว้นด้านช่องทางการสื่อสารอยู่ในระดับน้อย ( ̅= 2.39. S.D.= 1.075) ตามล าดับ 
 2.ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการสื่อสารเ พ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลโดย
ภาพรวม พบว่าพระสงฆ์ที่มีอายุพรรษาวุฒิการศึกษานักธรรมวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม และวุฒิ
การศึกษาสามัญมีความคิดเห็นต่อการสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในเขต
หนองจอก กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 1) ด้านผู้ส่งสารพระสงฆ์มีน้อยแต่พ้ืนที่กว้างใหญ่ 
ต้องสร้างทีมงานควรจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้ส่งสาร 2) ด้านสารพุทธธรรมพระสงฆ์ขาดความรู้การ
วางแผนในการท างาน ควรมีทีมงานเผยแผ่จัดฝึกอบรมพระสงฆ์ท างานเป็นทีมในการใช้สาร3) ด้าน
ช่องทางสาร พระสงฆ์ขาดอุปกรณ์การเผยแผ่ที่ทันสมัยควรให้มีพระเถระสนับสนุนให้มากกว่านี้  4) 
ด้านผู้รับสารพระสงฆ์ขาดสื่อหรือผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อการเผยแผ่พระภิกษุและสามเณรไม่สามารถ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชนได้ถูกต้อง ตรงตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ควรที่จะ
ได้รับการสนับสนุนสื่อในการเผยแผ่ให้มากกว่านี้ 
ค าส าคัญ : การสื่อสาร, การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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Abstract 

 Objectives of this research were :  1.To study the communication for 
Buddhism  propagation of Buddhist monks in NongChok District, Bangkok; 2.To 
compare the communication for Buddhism propagation of Buddhist monks in 
NongChok District. Bangkok and  3. To study the problem. obstacles and 
suggestions for  communication for Buddhism propagation of Buddhist monks in 
Nong Chok. Bangkok.  
 Methodology was mixed methods: The quantitative research collected 
data from  198 samples who were monks in Nong Chok district with questionnaires 
that had  reliability value at 0.959. The data were analyzed by computer program 
or research in social sciences. Statistics used in data analysis were descriptive 
statistics;  frequency, percentage, mean, standard deviation, and one-way ANOVA 
(F-test).  In the case of three or more variables, the mean difference was calculated 
by using the Least Significant Difference (LSD.) Method. The significant level was 
fixed at 0.05. The qualitative research collected from key 10 informants with in-
depth-interview and analyzed data by descriptive interpretation and context 
content analysis technique. 
 
Findings were as follows:. 

 1.The monks’ opinion towards the communication for Buddhism 
propagation of Buddhist monks in Nong Chok district. Bangkok by overall were at 
average level  ( ̅=2.72, S.D. = 0.931) each aspects were also at average level as;  
tSender was at ( ̅=2.87, S.D. = 0.964) message of religious beliefs was at ( ̅ = 2.87, 
S.D. = 0.964)  the receivers were at ( ̅=2.77, S.D. = 0.914)  and the exceptions of 
communication channels were at  low level ( ̅ = 2.39, S.D. = 1.075) respectively. 
 2. Comparison of monks' opinions on sermon, methods for propagation 
of Buddhist monks in Kaeng Choi district classified by personal factors, were that 
the monks with different age, ordained years, Dhamma and Pali educational levels 
and formal educational levels had different opinions toward the communication of 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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Buddhism propagation of Buddhist monks in Nong Chok district wth significant level 
set at 0.05. 

3. Problems obstacles and recommendation  were that, 1) Sender, monks 
were limited to cover the large areas, so there should be teams of well trained 
sender-monks, 2) Message of Buddhism, monks lacked of profound content and 
knowledge in planning for work. There should be teaching teams to train monks 
how to use the right message of Buddhism, 3) Channel, monks lacked modern 
equipment and technology to disseminate Buddhism, High ranking monks should 
support more of this activities, 4) Receiver, monks lacked working media and worker 
for disseminating Buddhism to receivers correctly. There should be more support of 
disseminating  media more than the present time.  
Keywords: The Communication, Buddhism propagation 

 
 

1.บทน า 
 พระพุทธศาสนาได้เดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทยนั้นมีเอกสารและต าราทางวิชาการ

ส่วนมากต่างก็ลงความเห็นว่าเข้ามาภายหลังการท าสังคายนาครั้งที่  3 พระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่ง
สมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆ โดยมี พระโสณะและพระอุตตระทั้ง 2 รูป ได้
เดินทางเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่อาณาจักรสุวรรณภูมิศูนย์กลางคือนครปฐม  ซึ่งมีมอญและ
ละว้า ส่วนวิธีการเผยแผ่พระพุทธสาสนาในอดีตยุคแรก ยังคงใช้วิธี “มุขปาฐะ” ต่อมาเมื่อมีการ
จารึกค าสอนของพระพุทธศาสนาลงในใบลาน เรียกว่า “คัมภีร์ใบลาน” ในคัมภีร์ใบลานเหล่านี้ได้
จารึกเรื่องราวของพุทธศาสนาหรืออันเป็นหลักธรรมะค าสอนต่างๆ และได้แฝงความรู้เกี่ยวกับทาง
โลกไว้ด้วย (Office of the National Culture Commission, 2006) ในสมัยปัจจุบันการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา   ได้รับข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ  เช่น หนังสือพิมพ์  วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ยูทูป 
SMS ทางโทรศัพท์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วกันว่าแพร่หลายได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงทุกพ้ืนที่ 
หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นยุคของโลกอินเทอร์เน็ตก็ไม่ผิด  สามารถติดต่อกันทุกมุมโลก สื่อเป็น
มวลชนมีความส าคัญมากในปัจจุบัน เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต  และได้รับความ
นิยมจากประชาชน เพราะเป็นสื่อท่ีสามารถเผยแพร่ไปสู่ผู้ชมในรูปของภาพและเสียง  สามารถท าได้ 
การรับข้อมูลข่าวสารเป็นส่วนหนึ่งในการด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษยชาติ สามารถรับข่าวสารและ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ซึ่งท าให้การรับข้อมูลข่าวสาร และบางครั้งพฤติกรรมบางอย่างของเราอาจจะถูก
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ก าหนดด้วยการรับข่าวสารที่เข้ามาสู่เราทางตรงและทางอ้อม   ท าให้การด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน
เปลี่ยนไปจากเม่ือก่อนมาก    

 จากสังคมที่เรียบง่ายกลายเป็นสังคมแห่งการบริโภคสื่อ   เพ่ือต้องการรับรู้ข่าวสารแต่ละ
วันที่สื่อมวลชนรายงาน  ซึ่งมีหลายประเด็นที่เราคือผู้บริโภคสื่อจะต้องค านึงถึงเนื้อหาสาระที่ได้รับ  
เพราะสื่อแต่ละอย่างงัดกลยุทธ์และยุทธวิธีการต่าง ๆ  เข้ามาใช้ในการผลิตสื่อของตนให้ได้รับความ
นิยมให้ทันสมัยสมกับเป็นยุคไอที  จึงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย และฉีกแนวจากรูป
แบบเดิมๆ ของการรายงาน เพ่ือให้เป็นจุดของแต่ละรายการ ไม่เว้นแม้แต่สื่อทางพระพุทธศาสนาก็ได้มี
วิวัฒนาการสร้างสรรค์ให้มีรูปแบบของรายการให้มีความน่าสนใจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ารายการอ่ืนๆ สื่อทาง
พระพุทธศาสนาก็มีอิทธิพลท าให้พฤติกรรมของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้ เพราะสื่อทาง
พระพุทธศาสนา เป็นสื่อที่เป็นไปในทางบวก  เป็นการเผยแพร่หลักธรรมค าสอน และแนะน าให้คนใช้
ชีวิตให้มีศิลปะในการด ารงชีวิต  อยู่ด้วยความไม่ประมาท ใช้สติปัญญาไตร่ตรองถึงเหตุผลด้วยหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะสังคมปัจจุบัน (National Statistical Office, 2003) กับการบริโภคสื่อ 
เช่น พระพยอม กลฺยาโณได้จัดรายการสนทนาธรรมคู่กับดีเจรายการวิทยุเป็นประจ า พระมหาสมปอง 
ตาลปุตฺโต และ  พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือรู้จักกันดีในนามปากกา ว.วชิรเมธี พระสงฆ์ทั้ง 2 รูปเป็น
พระนักวิชาการ นักคิดนักเขียน และนักบรรยายธรรม ได้จัดการ เผยแผ่พระพุทธศาสนาในแบบแนวรุก 
คือการเข้าไปถึงที่ของผู้ปรารถนา ในธรรม  

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาการสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในเขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร  

2.2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

2.3 เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
  

Vol7 No._61.indd   176 24/7/2561   20:53:08

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 รูปแบบการวิจัย   งานวิจัยเรื่อง “การสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร”เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี  โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัย
เชิงปริมาณ โดยการแจกแบบสอบถาม และการวิชัยเชิงคุณภาพ  ที่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 ท่าน 

3.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พระสงฆ์ท่ี
อยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จ านวน 396 รูป กลุ่มตัวอย่าง คือ 
พระสงฆ์จาก 3 แขวง จ านวน 396 รูป โดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro 
Yamane) ซึ่งใช้ระดับความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 (ชุติระ ระบอบและคณะ, 2552 : น 108) เพ่ือศึกษา
การสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน  
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผู้เขียน
งานวิจัยสร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
ระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์โดยได้ค่า IOC  ตั้งแต่ 0.60 – 1.00 ขึ้นไปและหาค่าความเชื่อมั่น
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีการของครอนบาค (สินพันธุ์ พินิจ, 2547 : น 191) ซึ่งได้
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.959 และแบบสัมถาษณ์ ที่ผู้เขียนงานวิจัยสร้างและพัฒนาเพ่ือ
ก าหนดประเด็นข้อค าถามที่ใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์โดยยึดตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การสัมภาษณ์นั้น ผู้เขียนงานวิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยและบันทึกการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการจดบันทึกและบันทึกเทป 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้เขียนวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องแล้ว ท าการวิเคราะห์โดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ โดยการ
น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจ าแนกเป็นประเด็นส าคัญ วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท และท าการสังเคราะห์ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอในรูปของความเรียง 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
 
 
  

Vol7 No._61.indd   185 24/7/2561   20:53:17

4. ผลการวิจัย 
 4.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 41-60 ปี จ านวน 82 รูป คิดเป็นร้อยละ 41.4 มีพรรษา 1-5 
พรรษา จ านวน 76  รูป คิดเป็นร้อยละ 38.4 จบนักธรรมชั้นเอก จ านวน 116  รูป คิดเป็นร้อยละ 
58.6 ไมม่ีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมจ านวน 139  รูป คิดเป็นร้อยละ 70.2 และผู้ที่จบมัธยมศึกษาจ านวน 
75 รูป คิดเป็นร้อยละ 37.9 

4.2 พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการสื่อสารเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน เมื่อพิจารณา
รายละเอียดแต่ละด้าน พบว่าด้านผู้ส่งสารกับด้านสาร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือด้านผู้รับ
สาร และที่อยู่ในระดับน้อยสุดท้ายคือด้านช่องทางการสื่อสาร  
 4.3 ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีความคิดเห็นต่อการสื่อสารเพื่อการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
พบว่าผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ f-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 พบว่า พระสงฆ์ที่มีอายุ พรรษา วุฒิการศึกษานักธรรม ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นราย
คู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 

4.4 ปัญหา อุปสรรค และข้อ เสนอแนะเกี่ ยวกับ การสื ่อสาร เ พื ่อการ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  1) ด้านผู้ส่งสาร พบว่า ผู้ส่งสารควรให้
มีการฝึกอบรมความรู้ให้แก่พระภิกษุสามเณรที่จะท าหน้าที่ในการเผยแผ่ค่อนข้างน้อยท าให้
พระภิกษุและสามเณรขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชน 
ควรให้มีการจัดตั้งทุนเพ่ือสนับสนุนให้ผู้ส่งสารมีบทบาทเผยแผ่ที่มีการพัฒนาการในยุคโลกาภิวัฒน์ 
และควรมีการประชุมวางแผนขาดผู้ปฏิบัติงานที่เข้มแข็งเพ่ือช่วยกันท างานด้านผู้ส่งสารอีกทั้งยัง
ไม่ได้รับความร่วมมือเกิดความเข้าใจมากขึ้นคือง่ายไปหายาก ตามล าดับ   2) ด้านสารหลักธรรม 
พบว่า ควรมีการประชุมวางแผนน าผู้มีความรู้แตกฉานในการเทศน์การปาฐกถาการบรรยายให้ผู้ฟัง
ซาบซึ้งในพุทธธรรมให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น ควรให้มีการจัดฝึกอบรมพระสงฆ์สามเณรให้ความรู้
แตกฉานในหลักธรรมจูงใจให้ผู้ฟังอยากรับเอาไปปฏิบัติและพัฒนาการในยุคโลกาภิวัฒน์ และด้าน
สารหลักธรรมในพระพุทธศาสนาควรให้มีการฝึกอบรมความรู้ให้แก่พระภิกษุที่จะท าหน้าที่ในการ
เผยแผ่ค่อนข้างน้อยท าให้พระภิกษุและขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชน 3) ด้านช่องทางการสื่อสาร พบว่า ช่องทางการสื่อสารควรให้
ความรู้ให้แก่พระภิกษุที่จะท าหน้าที่ในการเผยแผ่ขาดผู้ปฏิบัติงานที่เข้มแข็งเพ่ือช่วยกันท างานด้าน
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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เผยแผ่อีกทั้งยังไม่ได้รับความร่วมมือในเผยแผ่ ผ่านอินเทอร์เน็ตในยุคโลกาภิวัฒน์ ควรมีการท างาน
เป็นทีมโดยได้รับสนับสนุนการสื่อสารเผยแผ่พระพุทธศาสนามากกว่านี้และในการเผยแผ่ควรมีการ
สอดแทรกวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิต และช่องทางการสื่อสารการเผยแผ่ยังไม่ได้รับการสนับสนุน
เท่าที่ควรในการเผยแผ่พระศาสนาบางครั้งไม่สอดคล้องกับความต้องการของพุทธศาสนิกชน  
4) ด้านผู้รับสาร พบว่า ขาดส่ือหรือผู้ปฏิบัติงานด้านเผยแผ่อีกทั้งยังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร 
ต้องเริ่มต้นสร้างทีมงานในกลุ่มพระเผยแผ่ด้วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน ด้านผู้รับสารกล่าวว่า 
ควรเพ่ิมการจัดอบรมสื่อและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่พระภิกษุสามเณรภายในวัดให้มากกว่านี้
เพ่ือให้พระภิกษุและสามเณรสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชนได้ถูกต้องตรงตาม
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชน และในพ้ืนที่พระภิกษุสงฆ์สามเณรที่จะท าหน้าที่
สื่อสารในการเผยแผ่ค่อนข้างน้อย  ควรให้ความรู้แก่พระภิกษุและสามเณรเข้าใจที่ถูกต้องในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชนตามล าดับต่อไป 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

แนวทางการสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในเขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร อภิปรายดังนี้ 

พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการสื่อสารเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในเขต
หนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า การมีทักษะในการแสดง
ธรรมตามภูมิความรู้ ความรู้สภาพสังคมและชุมชนในพ้ืนที่ พร้อมทั้งมีบทบาทเผยแผ่ที่มีการพัฒนาการใน
ยุคโลกาภิวัฒน์ มีความรู้แตกฉานในการเทศน์ การปาฐกถา การบรรยาย ให้ผู้ฟังซาบซึ้งในพุทธธรรม มีกล
ยุทธ์เผยแผ่เชิงรุก โดยการผลิตซีดี เป็นสื่อธรรมแจกจ่ายให้ถึงชุมชน ได้สาระธรรม จากการแสดงพระธรรม
เทศนาของพระสงฆ์อย่างมีคุณประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Phrasamuchaloemchai  Charuwanno (Songsakun) (2013)  ได้ศึกษางานวิจัย 
“บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ ในอ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง” ผลการวิจัย
พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
สังฆาธิการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านการใช้สื่อใน
การเผยแผ่ การเปรียบเทียบอุปมา อุปมัย การใช้สื่อประกอบ เช่นการยกพุทธศาสนสุภาษิต ค าคม ค าขัน 
ค ากลอนประกอบเนื้อหาสาระ ต้องมีการพัฒนาในด้านต่างๆ  

ด้านผู้ส่งสาร พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ด้านผู้ส่งสารอยูในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า พระสงฆ์
ความรู้ในการแสดงธรรม มีทักษะในการท างานมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ประพฤติตนได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phrakhrupalatsubin 
Thipathammo ( Yimchoi ) (2012) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ตามการรับรู้ ของประชาชน” ผลการวิจัยพบว่า  
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอเสนา ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ตามความคิดเห็น
ของประชาชนพบว่า พระสงฆ์ในปัจจุบันขาดความช านาญการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่ 
ส่วนมากจะเน้นการพูด การบรรยายในลักษณะเดิมๆ ท าให้ก้าวตามเทคโนโลยีในการสื่อสารไม่ทัน  

ด้านสารพุทธธรรม พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ด้านสื่อสารอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า การรวบรวม
หลักธรรมค าสั่งสอนไว้เป็นหมวดหมู่ ไม่น าเสนอในทางที่ผิดเพ้ียนจากพระธรรมวินัย อบรมจิตใจของพุทธ
บริษัทเป็นหลัก ไม่มีการบัญญัติสิกขาบทและสิ่งที่ไม่ใช่พระธรรมวินัย ที่แตกต่างจากเดิม หรือท าให้สังคม
เกิดความแตกแยก ไม่น าเสนอความคิดเห็นของตนเอง หรือลัทธิของตนเอง ท าให้สังคมเกิดความเข้าใจ
คลาดเคลื่อน และมีการใช้เทคนิคที่ทันสมัย ในการเผยแผ่หลักธรรมที่ทันยุคทันสมัย เข้ากับเหตุการณ์ใน
ปัจจุบัน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phrachitisak   Suchitto (Sunthon 
Wiphak) ( 2012) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อประสิทธิภาพการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในอ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ” ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อ
ประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ตามความคิดเห็นของพระสงฆ์
พบว่า การใช้สื่อประกอบการเผยแผ่ธรรมที่ท าให้เนื้อหาน่าสนใจ โดยใช้วิธีกล่าวถึงเรื่องกฎแห่งกรรม และ
ยกพุทธสุภาษิต นิทาน อุทาหรณ์ มาใช้ประกอบสื่อเพ่ือการเผยแผ่และสามารถปรับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้  

ด้านช่องทางการส่ือสาร พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ด้านช่องทางสื่อสารอยู่ในระดับน้อย แสดงให้เห็นว่า 
พระสงฆ์ยังไม่สามารถรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีที่มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณได้ ยังมุ่งหวังแก่ลาภ
สักการะ หรือหาผลประโยชน์จากพิธีกรรมและความเชื่อของพุทธศาสนิกชนเป็นผู้น าในการประกอบศาสน
พิธี รวมถึงสามารถสร้างศรัทธาให้ เกิดกับพุทธศาสนิกชนได้เพียงส่วนเดียว มีการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ และมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมีการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์สู่ชนรุ่นหลัง ยังอยู่
ในระดับน้อยต้องมีการพัฒนาอีกมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phraathikan Warit   
Ratanapanyo ( Phansawat ) (2014)  ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง “บทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ในอ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัยพบว่า บทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ ด้านการสื่อสาร อยู่ในระดับมาก  มีความคิดเห็นว่าการน าสื่อมาใช้ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนามีความเหมาะสม น่าสนใจ และเรียนรู้เข้าใจง่ายเนื้อหาใจความกระชับ มีความหลากหลาย
และทันสมัย เป็นต้น  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ด้านผู้รับสาร พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ด้านผู้รับสารอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า คณะสงฆ์
ของแต่ละวัดที่มีความพร้อมเกือบทุกด้านมีการจัดการสาธารณูปการอย่างคุ้มค่า โปรงใส ตรวจสอบได้
สร้างศาสนสถานที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ดูแลเสนาสนะภายในวัดเป็นอย่างมีระบบและกลไกในการ
พัฒนาศาสนสถานและมีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง Phrasamubunma   Patsaro ( Phetao) 
(2013 ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง“บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในต าบลบางปลา อ าเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์และประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในต าบลบางปลา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง  
 
6. องค์ความรู้จากการวิจัย (Body of Knowledge) 
 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยได้ว่า “เทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี” โดยมีลักษณะที่ส าคัญในแต่ละด้าน คือ 

6.1 ด้านผู้ส่งสาร ควรให้มีการฝึกอบรมความรู้ให้แก่พระภิกษุสามเณรที่จะท าหน้าที่ใน
การเผยแผ่ค่อนข้างน้อยท าให้พระภิกษุและสามเณรขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชน ควรให้มีการจัดตั้งทุนเพ่ือสนับสนุนให้ผู้ส่งสารมีบทบาทเผยแผ่ที่มี
การพัฒนาการในยุคโลกาภิวัฒน์และควรมีการประชุมวางแผนขาดทีมงานที่เข้มแข็งเพ่ือช่วยกัน
ท างานด้านผู้ส่งสารอีกทั้งยังไม่ได้รับความร่วมมือเกิดความเข้าใจมากขึ้นคือง่ายไปหายาก 

 6.2 ด้านสารพุทธธรรม ควรมีการประชุมวางแผนน าผู้มีความรู้แตกฉานในการเทศน์
การปาฐกถาการบรรยายให้ผู้ฟังซาบซึ้งในพุทธธรรมให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น ควรให้มีการจัด
ฝึกอบรมพระสงฆ์สามเณรให้ความรู้แตกฉานในหลักธรรมจูงใจให้ผู้ฟังอยากรับเอาไปปฏิบัติและ
พัฒนาการในยุคโลกาภิวัฒน์และด้านสารหลักธรรมในพระพุทธศาสนาควรให้มีการฝึกอบรมความรู้
ให้แก่พระภิกษุที่จะท าหน้าที่ในการเผยแผ่ค่อนข้างน้อยท าให้พระภิกษุและขาดความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชน 

6.3 ด้านช่องทางการสื่อสาร ควรให้ความรู้ให้แก่พระภิกษุที่จะท าหน้าที่ในการเผยแผ่
ขาดทีมงานที่เข้มแข็งเพ่ือช่วยกันท างานด้านเผยแผ่อีกทั้งยังไม่ได้รับความร่วมมือในเผยแผ่ผ่าน
อินเทอร์ เน็ตในยุคโลกาภิวัฒน์ควรมีการท างานเป็นทีมและสนับสนุนการสื่อสารเผยแผ่
พระพุทธศาสนามากกว่านี้และในการเผยแผ่ควรมีการสอดแทรกวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตและ
ช่องทางการสื่อสารการเผยแผ่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรในการเผยแผ่พระศาสนาบางครั้งไม่
สอดคล้องกับความต้องการของพุทธศาสนิกชน 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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6.4 ด้านผู้รับสาร สื่อหรือทีมงานด้านเผยแผ่อีกทั้งยังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรต้อง
เริ่มต้นสร้างทีมงานในกลุ่มพระเผยแผ่ด้วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกันด้านผู้รับสารกล่าวว่าควร
ต้องศึกษาเรียนรู้ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวบ้าน ให้สามารถเข้าถึงจิตใจ มีการแสดง
พุทธธรรม  โดยใช้ภาษาชาวบ้านเข้าใจง่าย  เพ่ิมการจัดอบรมสื่อและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่
พระภิกษุสามเณรภายในวัดให้มากกว่ านี้ เ พ่ือให้พระภิกษุและสามเณรสามารถเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชนได้ถูกต้องตรงตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชนและ
ในพ้ืนที่พระภิกษุสงฆ์สามเณรที่จะท าหน้าที่สื่อสารในการเผยแผ่ค่อนข้างน้อยควรให้ความรู้แก่
พระภิกษุและสามเณรเข้าใจที่ถูกต้องในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชน 

 

7.ขอเสนอแนะ 
 7.1 ขอเสนอแนะทั่วไป 

ผลการวิจัยเรื่อง “การสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในเขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร ” ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

1) ควรให้มีการฝึกอบรมความรู้ให้แก่พระภิกษุสามเณรที่จะท าหน้าที่ในการเผยแผ่
ค่อนข้างน้อยท าให้พระภิกษุและสามเณรขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชน ควรให้มีการจัดตั้งทุนเพ่ือสนับสนุนให้ผู้ส่งสารมีบทบาทเผยแผ่ที่มี
การพัฒนาการในยุคโลกาภิวัฒน์และควรมีการประชุมวางแผนขาดทีมงานที่เข้มแข็งเพ่ือช่วยกัน
ท างานด้านผู้ส่งสารอีกทั้งยังไม่ได้รับความร่วมมือเกิดความเข้าใจมากขึ้นคือง่ายไปหายาก 

 2) ควรมีการประชุมวางแผนน าผู้มีความรู้แตกฉานในการเทศน์การปาฐกถาการ
บรรยายให้ผู้ฟังซาบซึ้งในพุทธธรรมให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น ควรให้มีการจัดฝึกอบรมพระสงฆ์
สามเณรให้ความรู้แตกฉานในหลักธรรมจูงใจให้ผู้ฟังอยากรับเอาไปปฏิบัติและพัฒนาการในยุค
โลกาภิวัฒน์และด้านสารหลักธรรมในพระพุทธศาสนาควรให้มีการฝึกอบรมความรู้ให้แก่พระภิกษุที่
จะท าหน้าที่ในการเผยแผ่ค่อนข้างน้อยท าให้พระภิกษุและขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชน 

3) ควรให้ความรู้ให้แก่พระภิกษุที่จะท าหน้าที่ในการเผยแผ่ขาดทีมงานที่เข้มแข็งเพ่ือ
ช่วยกันท างานด้านเผยแผ่อีกทั้งยังไม่ได้รับความร่วมมือในเผยแผ่ผ่านอินเทอร์เน็ตในยุคโลกาภิวัฒน์
ควรมีการท างานเป็นทีมและสนับสนุนการสื่อสารเผยแผ่พระพุทธศาสนามากกว่านี้และในการเผยแผ่
ควรมีการสอดแทรกวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตและช่องทางการสื่อสารการเผยแผ่ยังไม่ได้รับการ
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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สนับสนุนเท่าที่ควรในการเผยแผ่พระศาสนาบางคร้ังไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
พุทธศาสนิกชน 

4) ผู้ปฏิบัติงานด้านการเผยแผ่อีกทั้งยังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรต้องเริ่มต้นสร้าง
ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มพระนักเผยแผ่ด้วยกันการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ควรเพ่ิมการจัดอบรม
สื่อและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่พระภิกษุสามเณรภายในวัดให้มากกว่านี้เพ่ือให้พระภิกษุ
และสามเณรสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชนได้ถูกต้อง ตรงตามหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา ให้แก่ประชาชนและในพ้ืนที่พระภิกษุสงฆ์สามเณรที่จะท าหน้าที่สื่อสารในการเผย
แผ่ค่อนข้างน้อย 

7.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
ผลการวิจัยเรื่อง “การสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในเขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร ” ผู้วิจัยข้อเสนอเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
1) ควรเปลี่ยนจากงานวิจัยเรื่อง การสื่อสารเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์

ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มาเป็นการสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ 
ในเขตใกล้เคียงเช่น มีนบุรี ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี เป็นต้นเพ่ือหาข้อมูลเปรียบเทียบน าไปพัฒนาการ
สื่อสารเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

2) ควรเปลี่ยนจากงานวิจัยเรื่อง การสื่อสารเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มาเป็น ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการสื่อสารเพ่ือเผย
แผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือค้นหาข้อมูล ปัญหา อุปสรรค และน าไปพัฒนาต่อไป  

3) ควรเปลี่ยนจากงานวิจัยเรื่อง การสื่อสารเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มาเป็น การบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน เพ่ือค้นหา
และวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากในการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม 
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2. เปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิ
บาทธรรมของบุคลากร โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3. ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ในการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) คือ 1) การวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน
353 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถ่ี  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) 
การทดสอบค่าเอฟ(F – test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)และ  
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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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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2) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ โดย
สัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย จ านวน 7 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาเรียบเรียง
เป็นรายข้อ 
 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย (x = 4.34) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.0.60) 
เมื่อพิจารณาเป็น รายด้านพบว่าด้านฉันทะ (x = 4.50), ด้านวิริยะ (x = 4.38), ด้านจิตตะ (x = 3.48) และ
ด้านวิมังสา (x = 3.24) ตามล าดับ  
 2.  การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้ที่มีเพศ อายุ ต าแหน่งต่างกัน มีการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม 
ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน   ส่วนบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการปฏิบัติงานตามหลัก
อิทธิบาทธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

3. ปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี  
ดังนี้ 1)  การไม่เข้าใจ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย  2)  การเดินทางมาท างาน 
3) ขาดการท างานเป็นทีม  4) การท างานยังยึดติดกับตัวบุคคลและเอกสาร  บางส่วนงานยังยึดติด
ระบบราชการ 5) มีข้ันตอนท างานมากเกินไป 6) ขาดขวัญก าลังใจในการท างาน 

 

4. ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มีดังนี้ 1) ต้องสร้างความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย 2) ต้องเพ่ิม
รถรับส่งในการเดินทางมาท างาน 3) ต้องสร้างการท างานเป็นทีม 4) ต้องสร้างความเข้าใจการ
ท างานไม่ยึดติดกับตัวบุคคลและเอกสาร 5) ต้องลดขั้นตอนท างาน 6) ต้องสร้างขวัญก าลังใจในการ
ท างานโดยเพ่ิมสวัสดิการในด้านต่างๆให้บุคลากร 7) ต้องสร้างบรรทัดฐานหรือกฎเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานของให้ชัดเจน 8) ต้องส่งเสริมบุคลากรให้กล้าคิดกล้าพูดและกล้าท าในทางสร้างสรรค์ 9) 
ต้องปลูกฝังอิทธิบาทธรรมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และต้อง
เพ่ิมทักษะในการท างานเพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานและมุ่งการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและแผนงานของมหาวิทยาลัย 
ค าส าคัญ: การปฏิบัติงาน, หลักอิทธิบาท 4   
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ABSTRACT 

The  Purpose of This Research are 1. To Study The work Performance 
According to Iddhipāda  Principles of personnel of Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University,  2. To compare the work performance according to Iddhipāda principles 
of the personnel classified by personal factors and  3. To study the problems and 
suggestions in work performance according to Iddhipādaprinciplesof the personnel. 

The researcher has used mixed method research 1) Quantitative research 
which includes 353 personnel of Mahachulalongkornrajavidyalaya University as the 
samples.The research tools used for data collectionwerequestionnaireswith index 
consistency between 0.80 – 1.00 and the confidence value equal to 0.97. Data 
analysis by finding the frequency, percentage, average, standard deviation (S.D.),  
T-test, F-test and one way ANOVA.2) Qualitative research the tools used for data 
collection including interview form by interviewing the 7 administrators of the 
university. Data analysis by analyzing the contentand composing into each item. 

The result of the research found that 
1. Work performance according to Iddhipāda principles of the personnel 

was overall, at the highest level, at the average of (X  =4.34), standard deviation (S.D. 
0.60). Whenconsidered into each items found that Chanda(intention)at (X  =4.50), 
Viriya(Effort) (X  =4.38), Citta Consciousness) (X  =3.48) and Vīmaṃsā(Investigation) 
(X  =3.42), respectively. 

2. The comparison of work performance according to Iddhipāda principles 
of the personnel of Mahachulalongkornrajavidyalaya University having different 
gender, age and positions has performed their work according to the Four 
Iddhipāda principles with statistically significant difference at the level of 0.05 then 
the hypothesis of the research was accepted. 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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3. The problems in work performance of the personnel are as the following: 
1) not understanding the rules, regulations and announcementsof the university 
2)Commute to work. 3) lack of team work 4) Working is still attached to the person 
and documents,some are also to bureaucratic system. 5) There are too many steps 
for working process. 6) lack of motivation to work. 

4. Suggestionsfor working performance of the personnel are as the 
following: 1) build understandingstoward rules, regulations and announcements of 
the university. 2) Increase more shuttle busto commute to work. 3)Working by 
building team 4) Create understandingsin work without being attached to person 
and documents. 5) Reduce steps in working process. 6) Creating motivation in work 
by increasing welfare in various things to personnel. 7) Establishing norms or rules 
of work clearly. 8)Promoting personnel dare to think, speak and doing in a creative 
way. 9) Must instill the Iddhipāda principles to the personnel of the 
centraluniversity and boththe campuses and colleges, and increaseworking skills to 
encourage the personnel to be enthusiastic in performing work and achieving 
according to the objectives of the university’s policies and plan. 
Keywords: Work Performance According,  Iddhipada Principles   
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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1. บทน า 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็นมหาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ ไทย  

ทีพ่ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  5 ได้ทรงสถาปนา
ขึ้น เมื่อ พ.ศ.  2430  ตั้งอยู่ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร และโปรดให้เรียกว่า 
“มหาธาตุวิทยาลัย” เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 8  พฤศจิกายน พ.ศ.  2432  ต่อมาเมื่อวันที่ 13  
กันยายน พ.ศ. 2439  ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ทรงมีพระราช
ประสงค์ให้ใช้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ (มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553)  ต่อมา ได้ด าเนินการจัดการศึกษาโดยเปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรีครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม  พ.ศ.  2490  และได้เปิดสอนมาโดยล าดับและเมื่อ ปี 
พ.ศ. 2540  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตรา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ก าหนดเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ
มีฐานะเป็นนิติบุคคล และผลจากการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ   ท าให้มหาวิทยาลัยมีอิสระ
ในการบริหารงานด้านการจัดการศึกษา สามารถพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการ
องค์ กร ให้ เหมาะและสอดคล้องกับภารกิ จของมหาวิทยาลั ย ได้อย่ า งมีประสิ ทธิ ภาพ 
(Mahachulalongkornjavidyalaya University, 2013) 

ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย โดยน าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา คืออิทธิบาทธรรมมาเป็นกรอบวัด
คุณภาพดังกล่าว เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์กรต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย 
2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน บุคคล 
2.3 เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท

ธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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  ผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) คือ 1) การวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมจ านวน  632 รูป/คน  ผู้วิจัยท าการ
สุ่ มมาจากประชากรจ านวน  635 รู ป/คน  จากการ เปิ ดตารางของยามา เน่  (Suvari 
Siripocapirom,2003)  ได้กลุ่มตัวอย่าง  353 รูป/คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถาม (Questionnaires) มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 และค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation : S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบค่าเอฟ(F – test) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)และ  2) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย จ านวน 7 รูป/คน 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาเรียบเรียงเป็นรายข้อ 

การวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 
1)  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา,

ต าแหน่ง,  รายได้ต่อเดือน  วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency)  และค่าร้อยละ (Percentage) 
2)  ข้อมูลระดับความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation)  
3)  การทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่ใช้คือ การทดลองค่าที (t-test) และการ
ทดลองค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) กรณีตัวแปร
ต้นตั้งแต่สามกลุ่มข้ึนไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี
ผลต่างเป็นส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 

 
4. สรุปผลการวิจัย   

4.1 ผลจากการศึกษาสถานของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศอายุสถานภาพ 
ระดับการศึกษาต าแหน่ง รายไดต้่อเดือน มีดังนี้ 1) เพศพบว่า เพศชาย จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อย
ละ 75.20 เป็นเพศหญิง  2) อายุ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุ อายุ 31- 40 ปี จ านวน 115 คน 
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 73.20   3) สถานภาพ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นคฤหัสถ์จ านวน  202    
คน คิดเป็นร้อยละ   45.40   คิดเป็นร้อยละ  85.80  4) ระดับการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุดจ านวน  213  คน คิดเป็นร้อยละ 95.20  5) ต าแหน่ง พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นต าแหน่งลูกจ้างมากท่ีสุด จ านวน  178 รูป/คน  คิดเป็นร้อยละ 97.80  6) 
รายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ 17,500 – 20,400 บาทต่อเดือนมากที่สุด 
จ านวน156 รูป/คน  คิดเป็นร้อยละ 85.00 

4.2  ผลจากการศึกษาความคิดเห็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พบว่าการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของบุคลากรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย
(x = 4.34) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 1)  ด้ านฉันทะ พบว่ า
บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทุกข้ออยู่ในระดับมาก
ที่สุดที่ค่าเฉลี่ย (x = 4.50)  2) ด้านวิริยะ พบว่าบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มี
ความขยันอดทนและตั้งใจฝึกฝนเพ่ือพัฒนาทักษะให้เกิดความช านาญปฏิบัติงานทันทีที่ได้รับมอบหมาย
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและไม่ละทิ้งงานปฏิบัติงานด้วยความเพียรแม้งานนั้นจะมีอุปสรรคกล้าสู้งานไม่
ท้อถอยและชักจูงเพ่ือนร่วมงานให้เห็นความส าคัญของงานไม่เพิกเฉยอยู่ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย(x = 
4.38)  3) ด้านจิตตะ พบว่าบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปฏิบัติงานตามหลักอิทธิ
บาทธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การปฏิบัติงานทุกข้ออยู่
ในระดับมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย (x = 3.48)  4) ด้านวิมังสาพบว่าบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าการน าความรู้ที่ได้จากการท างานไปใช้ปรับปรุงการท างาน การค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล
ในการปฏิบัติงานศึกษาไตร่ตรองระบบงานเพื่อให้เกิดกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยเหตุผลพิจารณาใคร่ครวญหาข้อดีไตร่ตรองและตรวจสอบข้อบกพร่องของการ
ปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลาอยู่ในระดับมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย (x = 3.24) ตามล าดับ 

4.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า 
บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีเพศ อายุ ต าแหน่งที่ต่างกัน มีการปฏิบัติงาน
ตามหลักอิทธิบาทธรรมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมุติฐาน  ส่วนบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยที่มีการศึกษาต่างกัน มีการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 



602176
Vol.7 No.2 (Special Issue) April - Jun 2018

 
 

camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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4.4   ผลจากการสัมภาษณ์ พบปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย โดยสรุปดังนี้  1) การไม่เข้าใจ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของ
มหาวิทยาลัย 2) การเดินทางมาท างาน 3) ขาดการท างานเป็นทีม 4) การท างานยังยึดติดกับตัวบุคคล
และเอกสาร บางส่วนงานยังยึดติดระบบราชการ 5) มีขั้นตอนท างานมากเกินไป   6) ขาดขวัญ
ก าลังใจในการท างาน 

4.5  สรุปข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 1) ต้องสร้างความเข้าใจใน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย  2) ต้องเพ่ิม
รถรับ-ส่งในการเดินทางมาท างาน  3) ต้องสร้างการท างานเป็นทีม  4) ต้องสร้างความเข้าใจการท างาน
ไม่ยึดติดกับตัวบุคคลและเอกสาร 5) ต้องลดขั้นตอนท างาน 6) ต้องสร้างขวัญก าลังใจในการท างานโดย
เพ่ิมสวัสดิการในด้านต่างๆให้บุคลากร 7) ต้องสร้างบรรทัดฐานหรือกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานของตนเอง
ให้ชัดเจน  8)ส่งเสริมบุคลากรให้กล้าคิดกล้าพูดและกล้าท าในทางสร้างสรรค์  9) ต้องปลูกฝังอิทธิบาท
ธรรมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และต้องเพ่ิมทักษะในการท างานเพ่ือ
กระตุ้นให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน และมุ่งการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพตาม
นโยบายและแผนงานของมหาวิทยาลัย 
 

 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
5.1 การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ด้านฉันทะ จากการศึกษาพบว่าบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมด้านฉันทะอยู่ในระดับมากที่สุด  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Daranee  Sittipong (2005) ได้วิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ของการใช้อิทธิบาท 4 
ในการพัฒนาชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช” 
ผลการวิจัยพบว่า  คณะกรรมการชุมชนมีการใช้อิทธิบาท 4 การพัฒนาชุมชนในระดับปานกลาง แต่ในราย
ด้านการใช้ฉันทะอยู่ในระดับมาก และประชากร ที่มีเพศ อายุ วุฒมิการศึกษา แตกต่างกันมีความเห็นต่อ
การใช้อิทธิบาท 4  ในการพัฒนาพนักงานไม่แตกต่างกัน   

5.2 การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยด้านวิริยะ จากการศึกษาพบว่า การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมบุคลากร
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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มหาวิทยาลัยด้านวิริยะอยู่ในระดับมากที่สุด สอคล้องกับงานวิจัยของ PhraPochai Kamsean 
(2002)   ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุดวิดิทัศน์ประกอบการบรรยายเ ร่ือง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า  คุณธรรมเครื่องให้ส าเร็จความประสงค์หรือหลักธรรมเป็นมูล
ฐานแห่งความส าเร็จ จะต้องมีความพากเพียร พยายาม ท างานนั้นๆ คือ เมื่อตนมีวิริยะจะท างานใด
แล้วต้องลงมือท าทันทีและต้องเอาชนะอุปสรรคในการท างาน    

5.3 การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยด้านวิมังสา อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารและ
บุคลากรมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการการปฏิบัติงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้าน
วิมังสามากที่สุดสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sathit  Ratchapat (2005) ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษา
คฤหัสถ์ส่วนใหญ่ได้ให้ทัศนคติที่คล้ายคลึงกันว่าในการท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นแล้วเป้าหมายที่ตั้งไว้คือประสบ
ผลส าเร็จในสิ่งที่ท าต้องเริ่มที่ฉันทะให้เกิดขึ้นในใจก่อนเพ่ือรักชอบที่จะท าสิ่งนั้น  จากนั้นจึงต้องใช้วิริยะ
ใช้ความพยายามสุดความสามารถ  และต้องอาศัยจิตตะคือการเอาใจจดจ่อต่อสิ่งที่ตนท าหากเกิดปัญหา
อุปสรรคก็ใช้วิมังสาคือการไตร่ตรองหาเหตุผลพยายามแก้ไขปัญหาการงานก็จะประสบผลส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 ควรท าการวิจัยเชิงเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างปัจจัยภายใน (บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย) และปัจจัยภายนอก (บุคลากรมหาวิทยาลัยอ่ืนที่มารับบริการ) 

6.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรเอกชนและ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

6.3 ควรศึกษาความสัมพันธ์หลักพุทธธรรมกับหลักการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือควรศึกษาวิจัยนิสิตต่อการให้บริการของบุคลากรมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ศีลห้า : เกณฑ์ชี้วัดและการเสรมิสร้างสันตสิขุของบุคคลและสังคม 
THE FIVE PRECEPTS: CRITERIA AND THE PROMOTION OF  

INDIVIDUAL AND SOCIAL PEACE 
 

สานุ  มหัทธนาดุลย์ 

Sanu Mahatthanadull 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาเกณฑ์ชี้วัดศีลห้าใน

คัมภีร์พระพุทธศาสนาและเกณฑ์ด าเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  2) เพ่ือพัฒนาและน าเสนอ
รูปแบบเกณฑ์ชี้วัดศีลห้าเพ่ือการเสริมสร้างสันติสุขของบุคคลและสังคม ผลการวิจัยพบว่า เกณฑ์ชี้
วัดศีลห้าเป็นมาตรฐานส าคัญในการรักษาศีลห้าในทางปฏิบัติ เกณฑ์ด าเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 
5 มุ่งเน้นให้หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้องปฏิบัติตามหลักศีลห้าอย่างเคร่งครัด 
ในการด าเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในภาพใหญ่นั้นมีเกณฑ์ด าเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 
ทั้ง 40 ตัวชี้วัดเป็นตัวก ากับ การพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดศีลห้าเป็นการน าเอาเกณฑ์ชี้วัดในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาทั้งสองเกณฑ์ มาวิเคราะห์ข้อความและค าศัพท์เดิมตั้งต้นชั้นโบราณที่ถูกแปลมาจาก
ภาษาบาลีที่ปรากฏในอรรถาธิบายและน าขึ้นสู่การปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม เกณฑ์ดังกล่าว
ได้แก่ (1) เกณฑ์วินิจฉัยสถานะของศีลห้า และ (2) เกณฑ์วินิจฉัยโทษของการละเมิดศีลห้า ส่วน
รูปแบบเกณฑ์ชี้วัดศีลห้าเพื่อการเสริมสร้างสันติสุขของบุคคลและสังคม พัฒนาบนพ้ืนฐานของความ
สันติสุข 5 มิติ คือ สันติสุขแห่งชีวิต ทรัพย์สิน ครอบครัว ข้อมูลข่าวสาร และ สติปัญญา อันเป็น
หลักประกันให้กับทั้งผู้ถือศีลและบุคคลที่อาศัยร่วมกันอยู่ในสังคม 
ค าส าคัญ : เกณฑ์ชี้วัด, การเสริมสร้าง, บุคคลและสังคม, สันติสุข, ศีลห้า 
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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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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Abstract 
This is a qualitative research with two objectives, namely; 1) to study the 

criteria for the Five Precepts in the Buddhist scriptures and the operating standard 
for the Five Precepts Villages project, 2) to develop and present the norm of the 
criteria for the Five Precepts for the promotion of peace of the person and society. 
The findings show the criteria of the Five Precepts are important standard in terms 
of the practical observance of the pañcasīla. While the Forty-indicator standard for 
the implementation of the Five Precepts village is a key success of the project. The 
development of criteria for the Five Precepts is cautiously carried out in order to 
get two new criteria:- 1) a developed criterion for diagnosis the status of the Five 
Precepts, and 2) a developed criterion for diagnosis the penalty of violated 
Precepts. Lastly, the norm of the criteria for the Five Precepts shows the fivefold 
peace; peace of life, asset, couple, data and information, and wisdom respectively. 
Key Words: Criteria, Five Precepts, Individual, Pañca sīla, Social Peace, Promotion. 
 
1. บทน า 

โลกมนุษย์ในยุคปัจจุบันถูกปกคลุมไปด้วยภาวะตรงกันข้ามกับสันติภาพ คือเต็มไปด้วย
ความขัดแย้ง ความไม่ปลอดภัย พฤติกรรมที่ต่ าทราม ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ความผิดปกติ
ของจิตใจ กล่าวคือเป็นสังคมท่ีไร้บรรทัดฐานทางศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม ด้วยเหตุนี้ 
โครงการวิจัยอันเกี่ยวเนื่องด้วยศีลห้าจึงถือก าเนิดขึ้น เช่นโครงการ “วิจัยพัฒนาศักยภาพองค์กร
พุทธศาสนา ภายใต้นโยบายหมู่บ้านศีล 5” โดยมจร. ร่วมกับ สสส. ซึ่งเป็นงานวิจัยที่เน้นกิจกรรม
พัฒนาสังคมซึ่งอิงอยู่กับหลักศีลห้าเพ่ือให้ในอนาคต คณะสงฆ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) และส่วนราชการในพ้ืนที่ร่วมมือกันท างานพัฒนาคุณภาพชีวิตเเละส่งเสริมให้ศีลห้าเป็นส่วน
หนึ่งของการด าเนินชีวิตของคนไทย. (Kom Chad Luek Online, 2015) ตลอดจนโครงการ
ขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดล าพูน ที่มีสมาชิกกว่า 400 หมู่บ้าน โดยมีเป้าหมายให้
ประชาชนร่วมกันรักษาศีลห้าในทุกต าบลและอ าเภอ (Phrarajapanyamoli, 2014) ฯลฯ 
นอกจากนี้ ยังมีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่ถูกพัฒนาขึ้นสู่การปฏิบัติจริงจังอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือ
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปและเสริมสร้างสันติสุขของบุคคลและสังคมไทยอย่างยั่งยืน โดยหมู่บ้านที่
เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้องปฏิบัติตามหลักศีลห้าอย่างเคร่งครัดตามนิยามที่ระบุไว้ค า
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ว่า “รักษาศีล” หมายถึง การควบคุมรักษากาย วาจา ของตนไว้ให้บริสุทธิ์หรือสงบ  ควบคุมโทสะ 
ความโหดร้าย หยาบคายทางกาย วาจา รักษาตนไว้ไม่ให้เสียหาย โดยมีศีลห้าเป็นหลักในการปฏิบัติ 
(National Office of Buddhism, 2014: 45, 49). ดังข้อความรณรงค์จากส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติว่า “ให้วัด, สถานศึกษา, หน่วยงานอ่ืนๆ รณรงค์ให้ประชาชนรักษาศีลห้า
โดยมีข้อความดังนี้ (1) ไม่มุ่งร้ายท าลายผู้อ่ืน (2) ไม่ทุจริตคิดโกง  (3) ไม่ประพฤติผิดในกาม (4) ไม่
หลอกลวงกล่าวเท็จ (5) ไม่เกี่ยวข้องสิ่งเสพติดให้โทษ” (National Office of Buddhism, 
Buddhist Studies Fund, 2014) ทั้งนี้เพ่ือความรู้ความเข้าใจที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด 

จากหลักการของศีลห้าดังกล่าว พบว่ายังขาดเกณฑ์ชี้วัดศีลห้าแต่ละข้อ ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความไม่ชัดเจนในเชิงปฏิบัติและประเมินผล ในพระพุทธศาสนามีค าสอนเกี่ยวกับศีลห้า
โดยเฉพาะเรื่ององค์แห่งการละเมิดศีลคือเกณฑ์ชี้วัดสถานะของศีลห้าในการพิจารณาว่าศีลแต่ละข้อ
นั้นจะขาด ด่างพร้อยหรือไม่ หรือยังสมบูรณ์ดีอยู่ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีล าดับขั้นตอนลึกซึ้งละเอียดลออ
มากน้อยไม่เท่ากัน การที่ศีลจะขาดได้นั้น จะต้องประกอบไปด้วยองค์แห่งการละเมิดศีลครบทุกข้อ 
ยกตัวอย่างเช่นศีลข้อที่ 1 ปาณาติบาตศีลจะขาดได้ต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบทั้ง 5 ข้อ คือ 
(1) สัตว์นั้นต้องมีชีวิต (2) รู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิต (3) มีจิตคิดจะฆ่า (4) มีความพยายาม (5) สัตว์ตายด้วย
ความพยายามนั้น แต่หากขาดข้อใดข้อหนึ่งไป ก็ไม่นับว่าศีลข้อนั้นขาด เป็นแค่ศีลด่างพร้อยเท่านั้น
คือผิดไม่ครบทุกองค์ประกอบฯ 

อย่างไรก็ตาม เกณฑ์ชี้วัดศีลห้ายังขาดการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เที่ยงตรง 
รวมถึงสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของบุคคลในสังคมเพ่ือเป็นเครื่องมือที่ใช้วินิจฉัยทั้งสถานะ
และโทษของการล่วงละเมิดศีลห้าแต่ละข้อได้ ดังนั้น  การศึกษาเรื่องศีลห้า : เกณฑ์ชี้วัดเพ่ือการ
เสริมสร้างสันติสุขของบุคคลและสังคม ในฐานะที่เป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัยพฤติกรรมพ้ืนฐานส าหรับ
บุคคลและสังคม จึงมุ่งเน้นการด าเนินการศึกษาวิจัยและการด าเนินงานทั้งในเชิงเอกสารและพ้ืนที่ 
เพ่ือการพัฒนารูปแบบของเกณฑ์ชี้วัดศีลห้าให้เป็นแบบวัดมาตรฐานสากลส าหรับการน าไปใช้ได้จริง
อย่างเป็นรูปธรรมในโครงการต่างๆ ตามนโยบายหมู่บ้านศีล 5 และเพ่ือการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เพ่ือให้เกิดสันติภาพในบุคคลและเกิดความมีเอกภาพแห่งการอยู่ร่วมกันของสังคมโลกโดยสันติภาพ
อย่างยั่งยืนได้ในท่ีสุด 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาเกณฑ์ชี้วัดศีลห้าในคัมภีร์พระพุทธศาสนาและเกณฑ์ด าเนินโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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2.2 เพ่ือพัฒนาและน าเสนอรูปแบบเกณฑ์ชี้วัดศีลห้าเพ่ือการเสริมสร้างสันติสุขของ
บุคคลและสังคม 

 
3. ขอบเขตการวิจัย 

3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
1) เกณฑ์ชี้วัดศีลห้าในคัมภีร์พระพุทธศาสนาและเกณฑ์ด าเนินโครงการหมู่บ้าน

รักษาศีล 5 : มุ่งเน้นการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิทางพระพุทธศาสนาเป็นพ้ืนฐาน รวมถึงข้อมูลทุติยภูมิ 
โดยเฉพาะเจาะจงเรื่องเกณฑ์ชี้วัดศีลห้า โดยจ าแนกออกเป็น 1) เกณฑ์วินิจฉัยสถานะของศีลห้า 
และ 2) เกณฑ์วินิจฉัยโทษของการละเมิดศีลห้าเพ่ือให้ได้องค์ความรู้พ้ืนฐานของพระพุทธศาสนาเป็น
ตัวตั้ง  

ประเด็นเรื่องเกณฑ์ด าเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จะศึกษาความเป็นมาของ
โครงการ ทั้งประวัติ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ของโครงการฯ และเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในโครงการ 
รวมถึง ศึกษากรณีศึกษาจากตัวอย่างของการด าเนินโครงการของหมู่บ้านรักษาศีล 5 ทั้ง 2 แห่งคือ 
1) หมู่บ้านรักษาศีล 5 วัดเขาลาดวนาราม ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี   2) หมู่บ้านรักษาศีล 5 
หมู่บ้านห้วยต้ม, ต าบลนาทราย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน ตามล าดับ นอกจากนั้น ศึกษาเกณฑ์บูรณา
การศีลห้ากับคุณธรรมของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, มจร. และศึกษาเกณฑ์ด าเนินโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 ที่แสดงตัวชี้วัดผลส าเร็จ 40 ตัวชี้วัด 

2) การพัฒนาและน าเสนอรูปแบบเกณฑ์ช้ีวัดศีลห้า : ศึกษาความหมายและระดับ
ของความสันติสุข และศึกษาความส าคัญของเกณฑ์ชี้วัดศีลห้า เหตุผล และข้อจ ากัดในการพัฒนา
เกณฑ์ชี้วัดศีลห้า ตามล าดับ นอกจากนั้น เป็นการพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดศีลห้า โดยเริ่มต้นจากการ
ทบทวนเกณฑ์วินิจฉัยสถานะของศีลห้า (ต้นแบบ) เกณฑ์วินิจฉัยโทษของการละเมิดศีลห้า (ต้นแบบ) 
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การท าสนทนากลุ่มย่อย ตลอดจนน าเสนอเกณฑ์ชี้
วัดศีลห้า (ฉบับพัฒนา) เป็นล าดับต่อมา ประการสุดท้าย เป็นการน าเสนอรูปแบบเกณฑ์ชี้วัดศีลห้า
เพ่ือการเสริมสร้างสันติสุขของบุคคลและสังคม 

3.2 ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรกลุ่มที่ 1 :  กลุ่มพระภิกษุสงฆ์และฆราวาสนักวิชาการพระพุทธศาสนา 

ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA), มหาวิทยาลัยอัสสัม
ชัน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 5 ท่าน เพือ่การสัมภาษณ์เชิงลึก  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
 
 
  

Vol7 No._61.indd   185 24/7/2561   20:53:17

ประชากรกลุ่มที่ 2 :  กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรพระพุทธศาสนา มหาเถระสมาคม 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ องค์กรทางการศึกษาพระพุทธศาสนา พระเถระ คณะสงฆ์ หรือ
พระสังฆาธิการ รวมถึงกรรมการและผู้ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 หมู่บ้านห้วยต้ม ต.นา
ทราย อ.ลี้ จังหวัดล าพูน จ านวน 11 ท่าน เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อย (focus group discussion) 

ประชากรกลุ่มที่ 3 :  กลุ่มพระภิกษุสงฆ์และฆราวาสนักวิชาการพระพุทธศาสนา 
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากพระสังฆาธิการผู้ขับเคลื่อนโครงการฯ สถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 5 ท่าน เข้า
ร่วมสัมมนาวิชาการ (Academic Seminar) 

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย  

วิธีศึกษาวิจัยครั้งน้ีใช้วิธีระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธี
การศึกษาใน 2 ลักษณะ คือ 

4.1 การศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 
ศึกษาข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ (Primary Source) คือ พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา 

อนุฎีกา ปกรณ์วิเสส รวมถึงข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) คือ ต ารา เอกสาร หนังสือ 
บทความ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาเกณฑ์ชี้วัดศีลห้าในคัมภีร์
พระพุทธศาสนา โดยศึกษาทั้ง 2 เกณฑ์ฯ คือ 1) เกณฑ์วินิจฉัยสถานะของศีลห้าและ 2) เกณฑ์
วินิจฉัยโทษของการละเมิดศีลห้า ส่วนประเด็นเรื่องเกณฑ์ด าเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จะ
ศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ต ารา เอกสาร หนังสือ บทความ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลจาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลทั้งหมดที่จะเก็บรวบรวมในข้ันนี้ รวมเอาทั้งภาษาบาลี ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ เข้าไว้ด้วยกัน ส าหรับผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในชั้นนี้จะน าไปตอบค าถาม
วิจัยในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ 2 

4.2 การศึกษาวิจัยภาคสนาม (Field Studies) 
งานวิจัยภาคสนามศึกษาจากเอกสาร โครงการฯ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีการ

บันทึกภาพถ่าย บันทึกเสียง ซึ่งเครื่องมือเก็บเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การส ารวจ การสังเกต การ
สัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มย่อย จากนั้นจะน าข้อมูลมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ  ตามระเบียบวิธีวิจัย
และการน าเสนอผลงานวิจัย ท้ายสุดจะได้จัดให้มีการสัมมนาวิชาการ เพ่ือเป็นการรับรองเกณฑ์ชี้วัด
ศีลห้าฉบับที่ได้พัฒนาแล้ว รวมถึงรับรองรูปแบบเกณฑ์ชี้วัดศีลห้าเพ่ือการเสริมสร้างสันติสุขของ
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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บุคคลและสังคม การศึกษาภาคสนามจะใช้เครื่องมือวิจัยและระเบียบวิธีดังต่อไปนี้ในการเก็บข้อมูล
วิจัย ได้แก่ 

1. สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเจาะจงกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) ในกลุ่ม

พระภิกษุสงฆ์และฆราวาสนักวิชาการพระพุทธศาสนาจากสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา จ านวน 
5 ท่าน ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักดังกล่าวนี้จะ
น าไปตอบค าถามวิจัยในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และข้อที่ 2 โดยเฉพาะในส่วนของการพัฒนาเกณฑ์ฯ 
เพ่ือความชัดเจนยิ่งขึ้นของเกณฑ์ชี้วัดศีลห้าทางพระพุทธศาสนา และเกณฑ์ด าเนินโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 ตลอดจนการพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดศีลห้าตามล าดับ 

2. สนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) 
จัดกิจกรรมสนทนากลุ่มย่อยโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

sampling) เฉพาะกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรพระพุทธศาสนา มหาเถระสมาคม ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ องค์กรทางการศึกษาพระพุทธศาสนา พระเถระ คณะสงฆ์ หรือพระสังฆาธิ
การ รวมถึงกรรมการและผู้ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 หมู่บ้านห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ 
จังหวัดล าพูน จ านวน 11 ท่าน ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในชั้นนี้เป็นการศึกษาเกณฑ์ชี้วัด
ศีลห้าในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเพ่ือน าเอาข้อบกพร่องเหล่านั้นไปพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดศีลห้าให้มีความ
สมบูรณ์ เที่ยงตรงมากยิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งจะตอบค าถามวิจัยในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และข้อที่ 2 
โดยเฉพาะในส่วนของการพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดฯ 

3. สัมมนาวิชาการ (Academic Seminar) 
นิมนต์ เชิญพระภิกษุสงฆ์และฆราวาสนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญพระพุทธศาสนา โดย

ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากพระสังฆาธิการผู้ขับเคลื่อนโครงการฯ สถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 5 ท่าน ทั้งนี้
เพ่ือเป็นการรับรองเกณฑ์ชี้วัดศีลห้าฉบับพัฒนาและรูปแบบเกณฑ์ชี้วัดศีลห้าในการเสริมสร้างสันติ
สุขของบุคคลและสังคม  เมื่อน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขร่างงานวิจัยแล้ว จะน าไปตอบ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คือเพ่ือพัฒนาและน าเสนอรูปแบบเกณฑ์ชี้วัดศีลห้าเพ่ือการเสริมสร้างสันติสุข
ของบุคคลและสังคมโดยจะสรุปองค์ความรู้ทั้งหมดไว้ในรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ในที่สุด 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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5. ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามสาระส าคัญของวัตถุประสงค์ของงานวิจัยตามล าดับ 

ดังต่อไปนี้ 
5.1 เกณฑ์ชี้วัดศีลห้าในคัมภีร์พระพุทธศาสนาและเกณฑ์ด าเนินโครงการหมู่บ้าน

รักษาศีล 5 
เกณฑ์ชี้วัดศีลห้าในคัมภีร์พระพุทธศาสนาจ าแนกออกเป็น 2 เกณฑ์ ได้แก่ 1) เกณฑ์

วินิจฉัยสถานะของศีลห้า 2) เกณฑ์วินิจฉัยโทษของการละเมิดศีลห้า ในการศึกษา “เกณฑ์วินิจฉัย
สถานะของศีลห้า” หลักฐานทางพระพุทธศาสนาที่พบ ได้แก่คัมภีร์ชั้นอรรถกถา พระพุทธโฆสาจารย์ 
พระธรรมปาละ และพระสิริมังคลาจารย์ต่างแสดงถึงองค์ประกอบแห่งการละเมิดศีลแต่ละข้อ  
ส าหรับการก าหนดรู้ว่า การกระท าแค่ไหนเพียงใด จึงจะชื่อว่าเป็นการละเมิดศีลแต่ละข้อๆ เป็นการ
ให้ความสะดวกแก่ผู้รักษาศีล โดยจัดวางเป็นองค์ประกอบของการละเมิด เรียกว่าสัมภาระ หรือเรียก
ง่ายๆ ว่า “องค์” บุคคลจะชื่อว่าละเมิดศีล กล่าวคือจะวินิจฉัยว่าศีลข้อนั้นจะขาดหรือไม่ต่อเมื่อ
กระท าการครบองค์ทั้งหมดของการละเมิด (Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto), 2016: 
726)  ส าหรับค าว่า “องค์ประกอบแห่งการละเมิดศีล” ซึ่งใช้โดยอรรถกถาจารย์ผู้วางเกณฑ์เหล่านี้
ไว้ในคัมภีร์อรรถกถานี้ เมื่อน ามาเสนอในงานวิจัยนี้จะถูกเรียกแทนที่ว่า “เกณฑ์วินิจฉัยสถานะของ
ศีล” โดยยังคงรายละเอียดเดิมเอาไว้ครบถ้วน ทั้งนี้ก็เพ่ือให้สอดรับกับหัวข้อศึกษาที่ตั้งเอาไว้แล้ ว
นั่นเอง เกณฑ์วินิจฉัยสถานะของศีล เป็นเกณฑ์มาตรฐานส าหรับผู้ถือศีลในการใช้ตรวจสอบสถานะ
ของศีลที่ตนสมาทานมาถือไว้ว่ายังอยู่ครบ หรือยังอยู่ดีหรือไม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือศีลทั้งใน
แง่ของสถานะของการคงอยู่ของศีลของตนอันสืบเนื่องมาจากการกระท าที่อาจประมาทพลาดพลั้ง
จนท าให้ละเมิดศีลได้ และทั้งในแง่ของการตัดสินใจสมาทานศีลเพ่ือการรักษาในครั้งต่อ ไปในกรณีที่
ศีลของตนขาดเสียแล้ว 

นอกจากนั้น “เกณฑ์วินิจฉัยโทษของการละเมิดศีลห้า” ก็มีความส าคัญไม่แพ้กันโดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือความตระหนักรู้ในบทลงโทษหากได้ประมาทพลาดพลั้งล่วงละเมิดในศีลซึ่งเป็น
เกณฑ์ในเชิงปริมาณเช่นเดียวกัน ดังที่พระพุทธโฆสาจารย์ ได้แสดงไว้ในคัมภีร์สัมโมหวิโนทนี อรรถ
กถาอธิบายคัมภีร์พระวิภังค์ในอภิธรรมปิฏก เรื่องโทษของปาณาติบาต ไว้ดังนี้ 

การฆ่าสัตว์แมลงตัวเล็ก ๆ เช่นมดด า ชื่อว่า มีโทษน้อย 
ฆ่าสัตว์เช่นนั้นที่ใหญ่กว่า มีโทษมากกว่า 
ฆ่าสัตว์ประเภทนับเนื่องด้วยนกใหญ่กว่านั้น มีโทษมากกว่านั้น 
ฆ่าสัตว์ประเภทเลื้อยคลานใหญ่กว่านั้น มีโทษมากกว่านั้น . . . 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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การฆ่าพระขีณาสพ มีโทษมากยิ่งนัก (Abhi.Vi.A. 78/776/508.) 
จากอรรถาธิบายดังกล่าว พระพุทธโฆสาจารย์อธิบายโทษของการละเมิดปาณาติบาต 

โดยจะขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ประการ ได้แก่ 1) คุณประโยชน์ 2) ขนาดกาย นอกจากนั้น สัตว์
ผู้ถูกกระท ายังได้ถูกจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่มหลักด้วยกัน คือ สัตว์จ าพวกเดรัจฉาน และสัตว์จ าพวก
มนุษย์ ส่วนโทษจากการละเมิดจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของสัตว์เดรัจฉานและ
คุณประโยชน์ของสัตว์ 

ปัจจัยส าคัญท่ีอยู่ภายใต้ความส าเร็จในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ทั่วประเทศไทยใน
ระดับชาตินี้ ได้แก่ เกณฑ์ด าเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ซึ่งนอกจากจะได้กล่าวถึงตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ 40 ตัวชี้วัด (Committee of Driving a Harmonious Reconciliation Project Using 
Buddhist Principles “The Five Precepts Village”, 2014) แล้ว ยังระบุถึงเกณฑ์การประเมิน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ซึ่งเป็นเกณฑ์ชี้วัด 2 มิติ ได้แก่ 1) มิติด้านยุทธศาสตร์ 2) มิติด้าน
กิจกรรม เป็นตัวก าหนดความส าเร็จของการด าเนินโครงการฯ ได้เป็นอย่างดี นอกเหนือจากมิติด้าน
ความส าเร็จในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการที่มีความส าคัญในอันดับแรกในฐานะของแผน
ยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนโครงการสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จอันเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องก าหนดเอาไว้
อย่างชัดเจนก่อนเริ่มด าเนินโครงการแล้ว มิติด้านความส าเร็จในการก าหนดและด าเนินกิจกรรมอัน
สร้างสรรค์ต่างๆ จะต้องถูกให้ความสนใจด้วยเช่นเดียวกันในอันดับต่อมาในฐานะของรายละเอียด
ของกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถตอบโจทย์เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้เป็นอย่างดีอีก
ด้วย 

5.2 การพัฒนาและน าเสนอรูปแบบเกณฑ์ชี้วัดศีลห้าเพื่อการเสริมสร้างสันติสุขของ
บุคคลและสังคม 

“การพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดศีลห้า” หมายถึง การปรับเปลี่ยนถ้อยค าใน (1) เกณฑ์วินิจฉัย
สถานะของศีลห้า และ (2) เกณฑ์วินิจฉัยโทษของการละเมิดศีลห้าในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเพ่ือให้
ง่ายต่อความเข้าใจ เหมาะสมต่อยุคสมัย และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของผู้รักษาศีลได้
อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยในการพัฒนาดังกล่าวจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามที่ได้จาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกและการจัดสนทนากลุ่มย่อย ตามล าดับ 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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จากตารางแสดงเกณฑ์ชี้วัดศีลห้าฉบับพัฒนาดังกล่าว อธิบายได้ว่า ตารางใหญ่จะ
ประกอบไปด้วยตารางย่อย 2 ตารางโดยมีแถบพ้ืนข้อความสีด าเป็นเครื่องหมายแสดงขอบเขตของแต่
ละตาราง แต่ละตารางจะแสดงให้เห็นถึงเกณฑ์วินิจฉัยฯ ทั้ง 2 เกณฑ์ คือ 1) เกณฑ์วินิจฉัยโทษของ
การละเมิดศีลห้าและ 2) เกณฑ์วินิจฉัยสถานะของศีลห้า  

แถวในแนวนอน (horizontal) แสดงถึงหมวดทั้ง 5 ขององค์ประกอบในการละเมิดศีลใน
เฉพาะเกณฑ์วินิจฉัยสถานะของศีลห้าแต่ละข้อ คือ วัตถุ ความรู้ในวัตถุ เจตนา ความพยายาม และ
ผลลัพธ์ ตามล าดับ นอกจากนั้นยังแสดงผลวินิจฉัยของเกณฑ์ฯ ทั้ง 2 อีกด้วย กล่าวคือผลวินิจฉัยโทษ
ของการละเมิดศีลห้าจะมีผลลัพธ์เป็น “บาปหนัก” หรือ “บาปเบา” ส าหรับผลวินิจฉัยสถานะของศีล
ห้ามีผลลัพธ์เป็น “สมบูรณ์” “ขาด” หรือ “ด่างพร้อย” โดยมีค่าร้อยละอยู่ที่ ร้อยละศูนย์ (0%) ร้อย
ละร้อย (100%) หรือ ร้อยละ 20 ถึง 80 (20 – 80%) [ส าหรับศีล 2 ข้อแรก] และ ร้อยละ 25  ถึง 75 
(25 – 75%) [ส าหรับศีล 3 ข้อหลัง] ตามล าดับ 

ในขณะที่แถวในแนวตั้ง (vertical) แสดงข้อของศีลทั้งห้าข้อ เริ่มตั้งแต่ปาณาติบาต ไป
จนถึงสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน ตามล าดับ พร้อมทั้งได้แสดงถึงค าอธิบายของเกณฑ์วินิจฉัยโทษของ
การละเมิดศีลห้าแต่ละข้อก ากับไว้ที่ต าแหน่งด้านล่างของข้อศีลแต่ละข้ออีกด้วย ส่วนแถบย่อยในช่อง
ของศีลแต่ละข้อ คือองค์ประกอบที่ใช้ประกอบในการพิจารณาโทษฯ  

เกณฑ์วินิจฉัยสถานะของศีลห้าที่ได้มานี้ มีความสะดวกต่อการน าไปใช้ในการตัดสิน
เหตุการณ์ใดๆ ก็ตามทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ในกรณีแรก หากผู้ถือศีลกระท าการใดๆ ที่
ก่อให้เกิดความลังเลสงสัยว่าศีลของตนได้ขาดล่วงไปแล้วหรือไม่ก็สามารถน าเอาเกณฑ์ไปวินิจฉัย
สถานะของศีลได้ทันที ส่วนในกรณีหลัง ผู้ถือศีลก็ยังสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานนี้เพ่ือเป็นเครื่อง
เตือนใจในการรักษาสถานะของศีลให้บริสุทธิ์และสมบูรณ์อยู่เสมอ 

รูปแบบเกณฑ์ชี้วัดศีลห้าเพ่ือการเสริมสร้างสันติสุขของบุคคลและสังคม เริ่มจากการ
ก ากับดูแลการด าเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพ่ือให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
เกณฑ์ดังกล่าวมี 2 ประการได้แก่ 1) เกณฑ์ด าเนินโครงการฯ 40 ตัวชี้วัด 2) เกณฑ์ด าเนินโครงการฯ 
ด้านกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามหลักศีลห้า (12 ตัวชี้วัด) เกณฑ์ทั้งสองนี้ท าหน้าที่เป็น
เครื่องมือควบคุมการด าเนินการทั้งหมดในภาพรวม ในขณะที่เกณฑ์ชี้วัดศีลห้าทั้งสอง (เกณฑ์วินิจฉัย
สถานะของศีลห้าและเกณฑ์วินิจฉัยโทษของการละเมิดศีลห้า) เป็นเกณฑ์ส าหรับบุคคลผู้ถือศีลใน
ระดับปัจเจกบุคคล ส่วนในระดับสังคมมีโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าต่างๆ  โดยมีกิจกรรมบูรณาการ
แนวคิดเชิงพุทธอ่ืนๆ เป็นตัวขับเคลื่อนให้สังคมเกิดความปกติสุข ทั้งหมดนี้ก่อให้เกิด“ปัญจะสันติสุข” 
หมายถึงสันติสุขที่มีองค์ประกอบห้าประการ ได้แก่ ชีวิต ทรัพย์สิน ครอบครัว ข้อมูลข่าวสาร และ
สุขภาพ กล่าวคือความสันติสุขที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผู้ถือศีลและชีวิตของบุคคลในสังคม ความสันติสุขที่
เกิดข้ึนกับทรัพย์สินในความครอบครองของผู้ถือศีลและทรัพย์สินในความครอบครองของบุคคลใน
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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สังคม ความสันติสุขที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของผู้ถือศีลและครอบครัวของบุคคลในสังคม ความสันติสุข
ที่เกิดขึ้นกับข้อมูลข่าวสารที่ได้รับในชีวิตของผู้ถือศีลและข้อมูลข่าวสารที่ได้รับในชีวิตของบุคคลใน
สังคม และความสันติสุขท่ีเกิดข้ึนกับสุขภาพของผู้ถือศีลและสุขภาพของบุคคลในสังคม 

 
6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 ควรศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบเกณฑ์ชี้วัดศีลห้า สู ่การน าไปประยุกต์ใช้ใน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 : กรณีศีกษาหมู่บ้านห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จังหวัดล าพูน 

6.2 ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์การถือศีลห้าของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 
6.3 ควรวิเคราะห์เปรียบเทียบศีลห้าทางพระพุทธศาสนากับหลักการในการบัญญัติ
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

A MECHANISM OF TOURISM MANAGEMENT IN COMMUNITY  
BY RELIGIONS DIMENSION AT AYUTTHAYA 

 

พระครูวินัยธรเอก   ชินวํโส  
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ พระปลัดประดิสิษฐ์ ฐิตาโภ 

Phrakhruwinaithorn Ek Jinavamso,  Phramaha Krisada Kittisobhano ,   
Phrapalad Pradisist  Thitabho ,  

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัญหาการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติ
ศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) ศึกษากลไกการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 3) เสนอแนวทางการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติ
ศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้งวิจัยในเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในภาคสนาม โดย
ใช้วิธีวิทยาวิจัยการแบบผสมผสาน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แบบสอบถาม
ประกอบการสัมภาษณ์ (Inter-view Guideline) และแนวคําถามสําหรับการสนทนากลุ่ม เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง วิเคราห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) สภาพปัญหาการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ได้แก่ ปัญหาในการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะ เนื่องจากพ้ืนที่ใช้สอยสาธารณะมีน้อย คนในชุมชนไม่ให้
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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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองคาพยพ ทําให้เกิดปัญหาสถานที่คับแคบ ไม่สามารถ
ขยายพ้ืนที่ออกไปได้ ทําให้จํากัดในการจอดรถ การแย่งพ้ืนที่ทํามาหากินของคนในชุมชน ชุมชนควร
มีการวางแผนในการพัฒนาชุมชน สถานที่ท่องเท่ียว โบราณสถาน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มี
แผนปฏิบัติการประจําปี 

2. กลไกการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ PDCA 
และหลักธรรมในพระพุทธศาสนา หมวดอิทธิบาทธรรม ดังนี้  ด้านการวางแผน ประกอบด้วย เปิด
โอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวร่วมกัน จัดทําแผนพัฒนาชุมชนโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย แต่งตั้งคนในชุมชนที่มีความรู้มาช่วยงาน  หมั่นประชุมกันเนื่องนิตย์ ด้านการ
ปฏิบัติ ประกอบด้วย คนในชุมชนทํางานอย่างเสียสละ อุทิศตนเพ่ือส่วนรวมและชุมชน ดําเนินทุก
กิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้อย่างรัดกุม คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและเกิดเป็นความ
ภาคภูมิใจในชุมชน ให้ทุกฝ่ายได้ตรวจสอบผลการทํางานของแต่ละฝ่ายอย่างตรงไปตรงมาและ
ต่อเนื่อง ด้านการตรวจสอบ ประกอบด้วย  ยอมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและยินดีที่จะให้
ผู้อ่ืนตรวจสอบผลการดําเนินงานของชุมชนของตนได้  แต่งตั้งคณะกรรมการในการกํากับ ติดตาม 
และประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง นําข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไข เน้น
การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ด้านการปรับปรุง ประกอบด้วย  มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง 
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน หมั่นพิจารณาปรับปรุงแผนงานที่ดําเนินการไปแล้วมีข้อบกพร่อง มี ก า ร
บันทึกจุดเด่น จุดด้อย ของชุมชน แล้วนํามาพัฒนา เน้นการทําประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็น
ของคนในชุมชน 

3 .  กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ ยวในชุมชน ผ่ านมิติศาสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 1) กลไกการการจัดสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน ตามหลัก 5 ส 
ได้แก่ สะอาด ไม่มีขยะ ไม่สกปรก  สว่าง ไฟฟ้าสว่างทั่วถึง ไม่มีมุมอับ และปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย
ต่อนักท่องเที่ยว  สงบ เงียบ ไม่พลุกพล่าน มีมุมสงบ เย็นสบาย สุขลักษณ์ ปราศจากสิ่งปฏิกูล 
ปลอดภัย และคนในชุมชนสุขภาพดี มีระเบียบวินัย 2) กลไกการจัดกิจกรรมเพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย กิจกรรมที่
ออกแบบเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความรู้สึกผ่านประสาททั้ง 5 คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส รูป  
3) กลไกการพัฒนาสมรรถนะของคนในชุมชน เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน
อย่างยั่งยืน ประกอด้วยหลัก 4 ส คือ สร้างแรงจูงใจ สร้างอุปนิสัย สร้างบทบาท และสร้างความรู้
ความเข้าใจ 4) กลไกการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว  เช่น จัดสถานที่
ท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม  จํานวนนักท่องเที่ยวไม่เยอะเกินไป รับเท่าที่สามารถบริหารจัดการได้ ไม่



619185

ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน  การสัญจรไปมาสะดวก มีป้ายบอกทางชัดเจน  การ
ต้อนรับดี มีแผนกต้อนรับชัดเจน ให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจในการมาท่องเที่ยว  คนใน
ชุมชนเป็นกันเอง  มีอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก เพียงพอ  อากาศสบาย ไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป  มี
ที่ให้พักผ่อน  การเดินชมสถานที่สะดวก  
ค าส าคัญ :  กลไก, การบริหารจัดการ, การท่องเที่ยวในชุมชน  
 

ABSTRACT 
Objectives of this research were to: 1. Study the local tourism problems 

through the religious dimension in Ayuthaya Province,2. Study the local tourism 
mechanism through the  religious dimension in Ayuthaya Province and 3. To 
propose the local tourism promotion through the religious dimension in Ayuthaya 
Province. 

Methodology was the mixed methods: the qualitative research collected 
data by the researcher, from document, from key informants and participants in 
focus group discussion by in-depth-interviewing analyzed data by content analysis.   

 Findings were as follows: 
1. The community tourism condition through the religious dimension in 

Ayudhaya Province was that public land development was difficult to pursue due 
to limited space, local people did not participate in whole development, the 
public land was narrow, not possible to expand causing limited parking. Local 
people were fighting for the space for making living. There should be good short, 
long and annual  plan for community development for cultural and ancient city 
tourism. 

2. Community tourism mechanism through the religious dimension in 
Ayudhaya Province consisted of 4 dimensions as of Demming’s quality cycle of 
PDCA and Buddhadhamma, Itthipada 4: 

 Planning, opening opportunities fir people in the communities to 
participate in tourism planning together. Regular and frequent meeting for the 
project. 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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 Doing, people in communities dedicated to the project according to 
the set plan carefully. People in communities participated in developing the local 
tourism through the religious dimension with pride and could be ckecked at every 
step.  

 Checking, listening to others’ opinions. Committee appointment for 
cross monitoring and following-up and evaluating continuously. Improving the loop 
holes and mistakes by participatory action. 

 Acting, strong, secure and sustainable vision and determination with 
regularly checking for the strong and weak points for more development, 
emphasizing public hearing and opinions. 

3. Community tourism mechanism through the religious dimension in 
Ayudhaya Province consisted of: 1) tourism place in communities consisting of 5 
S’s; clean, no garbage, not dirty, lighted, no dark corner, safe, not dangerous for 
tourists, peaceful, not crowded, no pollutions, safe and people in communities are 
healthy and self disciplined, 2) tourism activities mechanism through the religious 
dimension in Ayuthaya Province consisted of the activities designed for tourists to 
sense through the six senses; figure, sound, smell, tase and touch, 3) competency 
development mechanism for local people to be a part of sustainable tourism 
consisted of 4 S’s; creating motivation, habit, role and comprehension, 4) 
community environmental development mechanism for community tourism was 
that; appropriate tourist attractions to welcome appropriate tourists, not too many 
to handle that caused the inconveniences in transportation, communication, There 
should be clear signs for locations, good welcoming atmosphere to impress the 
tourists. People in communities should provide sufficient food, drink and souvenirs 
with comfortable environment, not too hot or too cold and plenty of rest areas 
when strolling for sight-seeing.         
Keyword : tourism,  religious dimension  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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1. บทน า 
การท่องเที่ยวของประเทศในระยะที่ผ่านมา ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จ  

ของการเติบโตในเชิงปริมาณทั้งจํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว แต่ยังคงมีปัญหา
ในเชิงคุณภาพ ที่เป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต อาทิความเสื่อมโทรมของแหล่ง
ท่องเที่ยวจากการกระจุกตัว ของนักท่องเที่ยว ปัญหาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ขาดแคลน
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเข้าถึงและการ เชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียว และการรองรับการขยายตัวของ
สาขาการท่องเที่ยวใหม่ๆ บุคลากรการท่องเที่ยว ยังขาดแคลนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ปัญหาใน
การบังคับใช้กฎหมาย (Ministry of Tourism and Sports, 2015) พระพุทธศาสนาเป็นปัจจัย
สําคัญในการกําหนดวิถีชีวิตของชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งที่รวบรวม งานศิลปะ 
วิทยาการและความรู้มากมายหลายสาขา ตลอดจนเป็นแหล่งรวมของศิลปกรรมที่มีค่า เช่น 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งงานศิลปกรรมต่างๆ เหล่านี้นับเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม อันล้ําค่า และเป็นเสมือนเอกลักษณ์ ของความเป็นชาติไทย ปัจจุบันวัดมีสถานที่สําคัญ
ประกอบไปด้วย ศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นอารยธรรมและความเจริญของชาติอันเป็นแหล่ง
รวม ที่สามารถศึกษาย้อนกลับได้ในด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ศิลปกรรม 
สถาปัตยกรรมรวมทั้งความเชื่อมโยงความเป็นมาของวัฒนธรรมกับชุมชนและการตั้งถิ่นฐานของอีก
ทั้งสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงาม สงบตามหลักพระพุทธศาสนา  

กลไกการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนควรเป็นเรื่องที่มีหลักประสมประสานกันหลาย
รูปแบบ รวมทั้งการจัดการรักษาพุทธศาสนสถานที่ซึ่งเป็นมรดกโบราณคดี  พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่
มองเห็นสัมผัสได้ และผลผลิตต่างๆ ทางวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม ความสวยงาม
ของสิ่งดังกล่าว ได้เรียนรู้และเข้าใจความสําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พุทธศาสนสถานที่
มีการบอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผลเกี่ยวเนื่อง 
กับวัฒนธรรม รวมถึงเป็นหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตร์สมัยใดสมัยหนึ่งของประเทศ หลักฐาน
และความสําคัญดังกล่าวอาจเป็นทาง วัฒนธรรม การเมือง และสังคมวิทยา  

สําหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น ถือได้ว่าเป็นนครแห่งประวัติศาสตร์ของชาติไทย
มีพุทธศาสนสถาน รวมทั้งวัดที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงมากมาย แหล่งพุทธศาสนสถานในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ของเมืองอันเป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
และความเป็นเมืองเก่าที่มีวัดและพุทธศาสนสถานอยู่มากมายนี่เองทําให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศไทย  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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จากความเป็นมาและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า วัดและพุทธศาสนสถาน
ต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งที่ชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้
อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญจากประเด็นดังกล่าว จึงได้ศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ มาประกอบ เพ่ือการศึกษากลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน 
ผ่านมิติศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้วัฒนธรรมประเพณีของชาติไทย
ได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปท่ัวโลก อีกทั้งยังเป็นข้อมูลและหลักฐานเพ่ือประกอบการศึกษาสําหรับผู้ที่
จะต้องการศึกษาในงานด้านนี้ ต่อไปอีกด้วย 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เ พ่ื อศึ กษาสภาพปัญหาการท่ อง เที่ ย ว ในชุ มชน  ผ่ านมิ ติ ศาสนา ในจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ศึกษากลไกการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และ เสนอแนวทางการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

3.1 รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้งวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary 

Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในภาคสนาม  
3.2 ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
การวิจัยเป็นการศึกษาวิจัยในเชิงลึกมุ่งเน้นการสัมภาษณ์และประชุมกลุ่มย่อย (Focus 

Group) ร่วมกับพระสังฆาธิการ ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน เพ่ือให้เห็นกลไกการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 21 รูป/คน 

3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การดําเนินการตามโครงการวิจัยดังกล่าว เน้นการศึกษาวิเคราะห์และการมีส่วนร่วมทั้ง

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง การประชุมกลุ่มย่อย 
(Focus Group) การจัดเวทีประชุมในระดับชาติและนานาชาติ ส่วนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
นั้นเน้นวิธีการแสวงหาความรู้ จากการตั้งประเด็นหลักในการศึกษาความสัมพันธ์  และการจัดการ
ทางพระพุทธศาสนา โดยดําเนินการและใช้เครื่องมือที่สําคัญ ได้แก่  แบบสอบถามประกอบการ
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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สัมภาษณ์ (Inter-view Guideline) และแนวคําถามสําหรับการสนทนากลุ่มสําหรับคณะสงฆ์ 
ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของ

การศึกษา โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
  1) การลงพ้ืนที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 7 วัด คือ วัดหน้าพระเมรุราชิ
การาม วัดท่าการ้อง วัดกษัตราธิราช วัดใหญ่ชัยมงคล วัดภูเขาทอง วัดพุทไธสวรรค์ และวัดพนัญเชิง
วรวิหาร 
  2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non Observations Participant) ซึ่งเป็นการ
สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของฝ่ายต่างๆ ที่จะทําควบคู่กับการสัมภาษณ์พระสงฆ์ และเข้า
ร่วมกิจกรรมกับชุมชน นักท่องเที่ยว เพ่ือให้สามารถมองเห็นถึงการบริหารจัดการการท่องเที่ยวใน
ชุมชน ผ่านมิติศาสนา 
  3) การสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In–depth Interviews)  
สําหรับพระสังฆาธิการ ผู้บริหารส่วนงานของจังหวัด นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวในชุมชน 
  5) การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวใน
ชุมชน ผ่านมิติศาสนา 
  5) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ร่วมกับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ เพ่ือยืนยันกลไก
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผู้วิจัยเสนอ 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 จาการศึกษาท้ังในเชิงเอกสาร (Documentary Research) และข้อมูลเชิงประจักษ์ จาก
การสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย การแจกแบบสอบถาม เป็นกระบวนศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์โดยการสรุป
ตามสาระสําคัญด้านเนื้อหาที่กําหนดไว้ โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ตาม
ประเด็นหัวข้อดังนี้ 

  (1) วิเคราะห์สภาพปัญหาการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 (2 )  วิ เคราะห์กล ไกการท่อง เที่ ย ว ในชุ มชน  ผ่ านมิ ติ ศาสนา ในจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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(3) นําผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มาทําการวิเคราะห์ปัจจัยข้อมูลพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุม ชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
  (5) สังเคราะห์ข้อมูลโดยการเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีที่ได้กล่าวแล้ว เพ่ือให้เห็นชุด
ความรู้ กระบวนการ และแนวทางการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเท่ียวในชุมชน ผ่านมิติ
ศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 3.6 การน าเสนอผลการศึกษาวิจัย  
 การนําเสนอข้อมูลจะอยู่ในลักษณะการพรรณนาความ (Descriptive Presentation) 
ประกอบภาพถ่ายและการพรรณนาความประกอบการบรรยายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหา
การท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้เห็นกลไกการท่องเที่ยวใน
ชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือนําไปสู่การประยุกต์ใช้ในระดับนโยบาย 
ชุมชน องค์กร และปัจเจกบุคคล 
 
4. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นสําคัญในกลไกการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 

4 . 1   สภาพปัญหาการท่ อ ง เ ที่ ย ว ในชุ มชน  ผ่ าน มิติ ศ า สนา ในจั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ปัญหาในการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะ เนื่องจากพ้ืนที่ใช้สอยสาธารณะมี
น้อย คนในชุมชนไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองคาพยพ ทําให้เกิดปัญหาสถานที่
คับแคบ ไม่สามารถขยายพื้นที่ออกไปได้ ทําให้จํากัดในการจอดรถ การแย่งพ้ืนที่ทํามาหากินของคน
ในชุมชน ชุมชนควรมีการวางแผนในการพัฒนาชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถาน ทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว มีแผนปฏิบัติการประจําปี การพัฒนาชุมชน ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรมี
การส่งเสริมให้มีสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ มากมายเพ่ือตอบโจทย์ของนักท่องเที่ยวที่เข้ามา 
โดยบางชุมชนจะมีการปรับปรุงบริเวณชุมชน ปรับเปลี่ยนสาธารณูปโภคภายในชุมชนให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ํา และสถานที่พักผ่อนภายในชุมชน ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องทํา
นโยบายพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่จะพัฒนาขึ้น เช่น จัดทําระบบ
ถนนให้มีประสิทธิภาพ และกว้างขวางสะดวกในการเดินทาง จัดทําระบบระบายน้ํา ระบบไฟฟ้าและ
น้ําประปา  เพ่ือรองรับการขยายตัวของสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมดูแลปรับแต่งภูมิทัศน์ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นเมืองที่น่าอยู่ น่าดู น่ามอง 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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คนในชุมชนขาดทักษะทางด้านภาษาและการอธิบายประวัติความเป็นมาของชุมชนที่
ชัดเจนได้ มีความรู้ความสามารถน้อย และมีไม่เพียงพอต่อจํานวนนักท่องเที่ยวที่มีปริมาณเพ่ิมมาก
ขึ้น ทั้งยังขาดความพร้อมในการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกต้อง ควรพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของคนภายในชุมชนให้เพ่ิมมากขึ้น เช่น การแนะนําประวัติความเป็นมาและความสําคัญของชุมชน 
และโบราณสถาน เป็นต้น  

เน้นการท่องเที่ยวไหว้พระเพียงรูปแบบเดียว ขาดการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว  
กิจกรรมที่ชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้น เน้นประชาชนจากภายนอก ขาดการ
ประชาสัมพันธ์และดึงดูดความสนใจของคนในท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมร่วมกันกับชุมชน 
นักท่องเที่ยวมีหลายประเภท เน้นการท่องเที่ยวมากกว่าการศึกษาหาความรู้หรือสัมผัสบรรยากาศใน
ชุมชน ทั้งยังขาดการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลที่เพียงพอ ต้องเน้นการสร้างศาสนทายาท
มากกว่าการสร้างศาสนสถาน การสื่อสารเรื่องภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เช่นจัดให้มีอาสาสมัคร 
คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในชุมชน ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน 
โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้องเป็นผู้สนับสนุนหลัก ประชาสัมพันธ์ ชุมชนที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและชุมชนที่เพ่ิงเปิดตัวเองเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยประชาสัมพันธ์ในทุก ๆ สื่อ เช่น 
โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนมีความต้องการที่จะมาเท่ียวชุมชน 

ชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีงบประมาณในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อย ไม่
ต่อเน่ือง ขาดการวางแผนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ขาดแผนปฏิบัติการประจําปี ขาด
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เน้นการก่อสร้างมากกว่าการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ความร่มรื่น 
และการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าปัญหาการจัดการ ได้แก่ การจัดการจราจรในช่วงวันหยุด และช่วง
เทศกาล รวมทั้งการจอดรถไม่มีระเบียบ ขาดข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ รูปแบบการท่องเที่ยว และ
การจัดการเส้นทางการท่องเที่ยว ทําให้เกิดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ขาด
การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและองค์กรการท่องเที่ยวหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปัญหาความ
ซ้ําซ้อนของหน่วยงานที่กํากับดูแลแหล่งท่องเที่ยว ขาดการบริหารจัดการภายในชุมชนที่ดี ทั้งในเรื่อง 
ข้อมูลที่นักท่องเที่ยวจะได้รับการดูแลกําลังคน การซ้ําซ้อนของงาน การบริหารจัดการรายได้ การ
บริหารจัดการดูแลสถานที่  ควรเน้นความร่มร่ืนและสวยงามภายในชุมชน เน้นความสะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย สงบ พัฒนาห้องน้ําให้ได้มาตรฐาน และมีจํานวนเพียงพอต่อจํานวนของ
นักท่องเที่ยว มีป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม สถานที่ อย่างชัดเจน 

4.2  กลไกการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  คือ 
PDCA และหลักธรรมในพระพุทธศาสนา หมวดอิทธิบาทธรรม ดังนี้ ด้านการวางแผน ประกอบด้วย 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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เปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวร่วมกัน จัดทําแผนพัฒนาชุมชนโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย แต่งตั้งคนในชุมชนที่มีความรู้มาช่วยงาน  หมั่นประชุมกันเนื่องนิตย์ ด้านการ
ปฏิบัติ ประกอบด้วย คนในชุมชนทํางานอย่างเสียสละ อุทิศตนเพ่ือส่วนรวมและชุมชน ดําเนินทุก
กิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้อย่างรัดกุม คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและเกิดเป็น
ความภาคภูมิใจในชุมชน ให้ทุกฝ่ายได้ตรวจสอบผลการทํางานของแต่ละฝ่ายอย่างตรงไปตรงมาและ
ต่อเนื่อง ด้านการตรวจสอบ ประกอบด้วย  ยอมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและยินดีที่จะให้
ผู้อ่ืนตรวจสอบผลการดําเนินงานของชุมชนของตนได้ แต่งตั้งคณะกรรมการในการกํากับ ติดตาม 
และประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง นําข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไข เน้น
การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ด้านการปรับปรุง ประกอบด้วย  มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน หมั่นพิจารณาปรับปรุงแผนงานที่ดําเนินการไปแล้วมีข้อบกพร่องมีการบันทึก
จุดเด่น จุดด้อย ของชุมชน แล้วนํามาพัฒนา เน้นการทําประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นของคน
ในชุมชน 

4.3  กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 4 กลไก คือ การพัฒนาสถานที่ การพัฒนาคน การพัฒนา
กิจกรรม และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

1. กลไกการการจัดสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน ตามหลัก 5 ส ในการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวนั้น สิ่งแรกที่จําเป็นต้องบริหารจัดการคือ สถานที่ ในการบริหารจัดการสถานที่นั้น
ชุมชนจําเป็นต้องบริหารจัดการตามหลัก 5 ส ได้แก่ สะอาด ไม่มีขยะ ไม่สกปรก  สว่าง ไฟฟ้าสว่าง
ทั่วถึง ไม่มีมุมอับ และปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว  สงบ เงียบ ไม่พลุกพล่าน มีมุมสงบ 
เย็นสบาย สุขลักษณ์ ปราศจากสิ่งปฏิกูล ปลอดภัย และคนในชุมชนสุขภาพดี มีระเบียบวินัย  

2. กลไกการจัดกิจกรรมเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในชุมชน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย กิจกรรมที่ออกแบบเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความรู้สึก
ผ่านประสาททั้ง 5 คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส รูป  คือ การมองเห็น นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็น
สิ่งที่ชุมชนนําเสนอได้อย่างชัดเจน เพราะสิ่งแรกที่นักท่องเที่ยวจะสัมผัสได้คือการมองเห็น ดังนั้น
ชุมชนจึงต้องจัดสถานที่ให้สะอาด ร่มเย็น สวยงาม และมีมุมสําหรับการถ่ายรูปที่แสดงถึงเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นนั้นๆ เสียง คือการได้ยิน ชุมชนควรออกแบบกิจกรรมท่ีมีการบรรยายประกอบ เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวเข้าใจสิ่งที่ชุมชนกําลังนําเสนอผ่านเสียงพูด หรือดนตรี กลิ่น ในด้านของกลิ่นนั้นเป็นสิ่ง
ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยู่กับชุมชนนาน หากชุมชนบริหารจัดการเรื่องกลิ่นได้ดี  เช่น ไม่เหม็น มีกลิ่น
หอมของดอกไม้ สร้างบรรยายกาศให้สดชื่น เป็นต้น รส คือรสชาติ ชุมชนต้องมีมุมรับรอง
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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นักท่องเที่ยว เพราะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากที่มาท่องเที่ยวเพ่ือหาของกินที่มีรสชาติอร่อย ดังนั้น
ชุมชนจึงตอบโจทย์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มาก สุดท้ายคือ สัมผัส คือการสร้างรอยยิ้ม 
และสัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชนกับนักท่องเที่ยว คือทําให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจใน
การมาท่องเที่ยวให้มากท่ีสุด  

3. กลไกการพัฒนาสมรรถนะของคนในชุมชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการท่องเที่ยว
ในชุมชนอย่างยั่งยืน ประกอด้วยหลัก 4 ส คือ 

1. สร้างแรงจูงใจ การสร้างแรงจูงใจให้แก่คนในชุมชนเกิดแรงบันดานใจและรู้สึก
ภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชนของตนเอง เช่น การเป็นสมาชิก เป็นอาสาสมัครของ
ชุมชน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมด้วยตนเอง การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล ปรับปรุงชุมชน และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ เช่น การนําสินค้ามา
ขาย การเปิดร้านค้าในชุมชน เป็นต้น  

2. สร้างอุปนิสัย การสร้างอุปนิสัยให้แก่คนในชุมชนให้มีคุณลักษณะ 3 ประการ 
คือ ขยันทํางาน  มีความสามัคคี  และแบ่งงานกันทํา  

3. สร้างบทบาท การส่งเสริมบทบาททางสังคมให้แก่คนในชุมชน รู้จักหน้าที่ของ
ตนเอง มีการจัดทําโครงสร้างการบริหารหรือการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน  

4. สร้างความรู้ความเข้าใจ การสร้างความรู้ความเข้าใจ เช่น มีความรู้เรื่องของ
ชุมชนของตนเอง การพัฒนาทักษะ การมีทักษะสูง เช่น ด้านภาษา ด้านการทํามาหากิน 

4. กลไกการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว  เช่น จัดสถานที่
ท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม  จํานวนนักท่องเที่ยวไม่เยอะเกินไป รับเท่าที่สามารถบริหารจัดการได้ ไม่
ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน  การสัญจรไปมาสะดวก มีป้ายบอกทางชัดเจน  การ
ต้อนรับดี มีแผนกต้อนรับชัดเจน ให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจในการมาท่องเที่ยว   คนใน
ชุมชนเป็นกันเอง  มีอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก เพียงพอ  อากาศสบาย ไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป  มี
ที่ให้พักผ่อน  การเดินชมสถานที่สะดวก  
 
5. อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงกลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน 
ผ่านมิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นสําคัญและน่าสนใจและ
นํามาอภิปรายดังนี้ 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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5.1 กลไกการการจัดสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน ตามหลัก 5 ส ในการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวนั้น สิ่งแรกที่จําเป็นต้องบริหารจัดการคือ สถานที่ ในการบริหารจัดการสถานที่นั้น
ชุมชนจําเป็นต้องบริหารจัดการตามหลัก 5 ส ได้แก่ สะอาด ไม่มีขยะ ไม่สกปรก  สว่าง ไฟฟ้าสว่าง
ทั่วถึง ไม่มีมุมอับ และปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว  สงบ เงียบ ไม่พลุกพล่าน มีมุมสงบ 
เย็นสบาย สุขลักษณ์ ปราศจากสิ่งปฏิกูล ปลอดภัย และคนในชุมชนสุขภาพดี มีระเบียบวินัย 
ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ninrat  Klinchan, 2010 ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาศาสน
สถานที่สําคัญต่อการอนุรักษ์การท่องเที่ยวของวัดในกรุงเทพมหานคร”  ผลการวิจัยพบว่า  1. ศาสน
สถานที่สําคัญของวัดที่เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีองค์ประกอบสําคัญ 
คือ วัดทั้ง 40 แห่ง มีศาสนสถานสําคัญ คือ  พระพุทธรูป พระอุโบสถ เจดีย์ พระปรางค์ พระวิหาร
หลวง ความสําคัญของศาสนสถานคือ เป็นวัตถุธรรมที่แสดงสัญลักษณ์ทางศาสนาและพระรัตนตรัย 
เช่น พระพุทธรูปแสดงสัญลักษณ์ถึงพระพุทธเจ้า  พระอุโบสถเป็นที่ประกอบกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์  เจดีย์ พระปรางค์เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริธาตุ
พระพุทธเจ้า พระวิหาร มักเป็น สถาปัตยกรรมและภาพจิตรกรรมอันแสดงถึงหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ความสําคัญของศาสนสถานสิ่งแรก คือ เป็นสิ่งก่อสร้างที่เกิดจากแรงศรัทธาทาง
พระพุทธศาสนาและเป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนิกชนยึดถือทางด้านจิตใจและยึดถือเพ่ือประกอบ
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ข้อเสนอแนะ ควรจัดรักษาวัดให้สะอาดร่มรื่น เป็นที่ร่มเย็นแห่งจิตใจ
และเป็นที่ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับศาสนสถาน และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติแก่
ประชาชนทั่วไป และสิ่งสําคัญควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาศาสนสถานที่สําคัญ 

5.2 กลไกการจัดกิจกรรมเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในชุมชน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย กิจกรรมที่ออกแบบเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความรู้สึก
ผ่านประสาททั้ง 5 คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส รูป  คือ การมองเห็น นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็น
สิ่งที่ชุมชนนําเสนอได้อย่างชัดเจน เพราะสิ่งแรกที่นักท่องเที่ยวจะสัมผัสได้คือการมองเห็น ดังนั้น
ชุมชนจึงต้องจัดสถานที่ให้สะอาด ร่มเย็น สวยงาม และมีมุมสําหรับการถ่ายรูปที่แสดงถึงเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นนั้นๆ เสียง คือการได้ยิน ชุมชนควรออกแบบกิจกรรมที่มีการบรรยายประกอบ เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวเข้าใจสิ่งที่ชุมชนกําลังนําเสนอผ่านเสียงพูด หรือดนตรี กลิ่น ในด้านของกลิ่นนั้นเป็นสิ่ง
ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยู่กับชุมชนนาน หากชุมชนบริหารจัดการเรื่องกลิ่นได้ดี  เช่น ไม่เหม็น มีกลิ่น
หอมของดอกไม้ สร้างบรรยายกาศให้สดชื่น  เป็นต้น รส คือรสชาติ ชุมชนต้องมีมุมรับรอง
นักท่องเที่ยว เพราะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากที่มาท่องเที่ยวเพ่ือหาของกินที่มีรสชาติอร่อย ดังนั้น
ชุมชนจึงตอบโจทย์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มาก สุดท้ายคือ สัมผัส คือการสร้างรอยยิ้ม 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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และสัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชนกับนักท่องเที่ยว คือทําให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจใน
การมาท่องเที่ยวให้มากที่สุด ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ TatiyaPhon  Charu 
Manirat ,2011ได้วิจัยเรื่อง “การบูรณาการการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมผ่านหลักสูตรการท่องเที่ยวใน
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ” ผลจากการวิจัย แนวทางการบูรณาการความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมข้ามชาติ
ที่ภาคการศึกษาในทั้งสองประเทศควรดําเนินการต่อไปนี้ บรูณาการความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมข้าม
ชาติมากขึ้นในหลักสูตร โดยผสมผสานวิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้ผ่านการทัศนศึกษา
หรือเข้าร่วมกิจกรรมในประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
กัน เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียนในหลักสูตรฯ เช่น ภาษาท่ีใช้ในกลุ่มประเทศแถบอาเซียน 

5.3 กลไกการพัฒนาสมรรถนะของคนในชุมชน เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการ
ท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยั่งยืน ประกอด้วยหลัก 4 ส คือ 1. สร้างแรงจูงใจ การสร้างแรงจูงใจให้แก่
คนในชุมชนเกิดแรงบันดานใจและรู้สึกภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
เช่น การเป็นสมาชิก เป็นอาสาสมัครของชุมชน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินกิจกรรมด้วยตนเอง การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ปรับปรุงชุมชน และการมีส่วนร่วมใน
การรับผลประโยชน์ เช่น การนําสินค้ามาขาย การเปิดร้านค้าในชุมชน เป็นต้น 2. สร้างอุปนิสัย  
การสร้างอุปนิสัยให้แก่คนในชุมชนให้มีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ ขยันทํางาน  มีความสามัคคี   
และแบ่งงานกันทํา 3. สร้างบทบาท การส่งเสริมบทบาททางสังคมให้แก่คนในชุมชน รู้จักหน้าที่ของ
ตนเอง มีการจัดทําโครงสร้างการบริหารหรือการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน 4. สร้างความรู้ความเข้าใจ 
การสร้างความรู้ความเข้าใจ เช่น มีความรู้เรื่องของชุมชนของตนเอง การพัฒนาทักษะ การมีทักษะ
สูง เช่น ด้านภาษา ด้านการทํามาหากิน  ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phra 
Ophat  Ophaso (Siri  Kittikun), 2016 ได้วิจัยเรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญ 
ในมิติทางพระพุทธศาสนา ของวัดในอําเภอพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า 1. ประชาชนทั่วไป
มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญ ในมิติทางพระพุทธศาสนา ของวัดใน
อําเภอพระนครศรีอยุธยา  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( ̅ = 3.85, S.D. = 0.317)  และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้ ด้านการพัฒนาศาสนสถาน ( ̅ = 3.95, 
S.D. = 0.357) ด้านการพัฒนาบุคคลหรือบุคลากรภายในวัด ( ̅ = 3.83, S.D. = 0.437) ด้านการ
พัฒนากิจกรรมภายในวัด ( ̅ = 3.82, S.D. = 0.334)  และด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ( ̅ = 3.81, 
S.D. = 0.317) ตามลําดับ 

2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญ ในมิติทาง
พระพุทธศาสนา ของวัดในอําเภอพระนครศรีอยุธยา คือ ควรส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรและ



630176
Vol.7 No.2 (Special Issue) April - Jun 2018

 
 

camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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บุคลากรภายในวัดได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน พัฒนาความรู้
ความสามารถของพระภิกษุสามเณรและบุคลากรภายในวัดให้เพ่ิมมากขึ้น เช่น การแนะนําประวัติ
ความเป็นมาและความสําคัญของวัด และโบราณสถาน เป็นต้น  ควรเน้นกิจกรรมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย เน้นกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนามากกว่าพุทธพานิชย์  เน้นการสร้างศาสน
ทายาทมากกว่าการสร้างศาสนสถาน  เน้นกิจกรรมที่เสริมปัญญาให้แก่ประชาชน และเน้นกิจกรรม
ที่มีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชน  ควรเน้นความร่มร่ืนและสวยงามภายในวัด เน้นความ
สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สงบ พัฒนาห้องน้ําให้ได้มาตรฐาน และมีจํานวนเพียงพอต่อจํานวน
ของนักท่องเที่ยว  ควรมีป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม สถานที่ อย่างชัดเจน 

5.4 กลไกการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว  เช่น จัดสถานที่
ท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม  จํานวนนักท่องเที่ยวไม่เยอะเกินไป รับเท่าที่สามารถบริหารจัดการได้ ไม่
ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน  การสัญจรไปมาสะดวก มีป้ายบอกทางชัดเจน  การ
ต้อนรับดี มีแผนกต้อนรับชัดเจน ให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจในการมาท่องเที่ยว  คนใน
ชุมชนเป็นกันเอง  มีอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก เพียงพอ  อากาศสบาย ไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป  มี
ที่ ให้ พักผ่อน  การเดินชมสถานที่สะดวก ผลการวิ จัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิ จัยของ 
Phrakhrabhavanawachirakun, 2016 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า สภาพทั่วไปในการพัฒนา
วัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พบว่า วัดในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยามีโบราณสถาน โบราณวัตถุ จํานวนมาก ที่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน มี
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน มีการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุให้อยู่ในสภาพที่ดี 
มีการพัฒนาบุคลากรและบุคคลภายในวัดให้สอดคล้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก มีการ
แต่งตั้งพระสงฆ์ผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการวัดและมีการพัฒนาวัดไปแนวทาง
เดียวกัน โดยมีหน่วยงานราชการคอยให้ความรู้ผ่านโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถาน 
โบราณวัตถุแก่พระสงฆ์ และได้รับงบประมาณจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด กรมศิลปากร และอ่ืนๆ ในการสนับสนุนกิจกรรมและการปรับภูมิทัศน์วัดให้
สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ และส่งเสริมการท่องเที่ยว  โดยเน้นการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติธรรม เชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และประวัติศาสตร์  
3) รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ 
รูปแบบที่ 1 การอนุรักษ์โบราณสถาน และโบราณวัตถุให้มีความมั่นคง แข็งแรง และคงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างแท้จริง รูปแบบที่ 2 การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและวัฒนธรรม
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
 
 
  

Vol7 No._61.indd   185 24/7/2561   20:53:17

ท้องถิ่นของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบที่ 3 จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวลักษณะเชิงปฏิบัติ
ธรรม บูรณาการกับการอนุรักษ์โบราณสถาน และศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมา รูปแบบที่ 4 
บูรณาการวิถีชีวิตความเป็นไทย ร่วมกับศาสนาอ่ืนอย่างสันติสุข ด้วยกลยุทธ์ 9 ประการ 

 
6. ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยเรื่อง “กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นั้นต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนนโยบายจากท้ังภาครัฐและภาคคณะสงฆ์ ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 
1. คณะสงฆ์ ร่วมกับ สํานักงานพระพุทธสาสนา สํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศ

ไทย ร่วมกันจัดเคมเปนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการไหว้พระ 9 วัด 
9 อารามขึ้น  

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมกับการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกัน
พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 
1. ในการบริหารจัดการสถานที่นั้นชุมชนจําเป็นต้องบริหารจัดการตามหลัก 5 ส ได้แก่ 

สะอาด ไม่มีขยะ ไม่สกปรก  สว่าง ไฟฟ้าสว่างทั่วถึง ไม่มีมุมอับ และปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อ
นักท่องเที่ยว  สงบ เงียบ ไม่พลุกพล่าน มีมุมสงบ เย็นสบาย สุขลั กษณ์ ปราศจากสิ่งปฏิกูล 
ปลอดภัย และคนในชุมชนสุขภาพดี มีระเบียบวินัย 

2. ชุมชนต้องออกแบบกิจกรรมสําหรับนักท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส
ความรู้สึกผ่านประสาททั้ง 5 คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส รูป อย่างครบวงจร 

3. ผู้นําชุมชนต้องสร้างแรงจูงใจให้คนในชุมชน สร้างอุปนิสัยที่ดี แบ่งงานกันทําอย่าง
ชัดเจน และสร้างความเข้าใจให้คนในชุมชน 

6.3 ข้อเสนอเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
ผลการวิจัยเรื่อง “กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยขอเสนอแนะในส่วนที่สามารถต่อยอดจากงานวิจัยฉบับนี้ดังนี้ 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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1. ควรศึกษาเรื่องกลไกการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติ
ศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสู่การปฏิบัติ 

2. ควรศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน 
ผ่านมิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคณะสงฆ์ในปัจจุบันได้ด าเนินตามแนวทางที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา นั่นคือ 
ไตรสิกขา โดยถือเอาหลักพุทธพจน์เป็นหลักและก่อให้เกิดความส าคัญเพ่ือให้ได้ประพฤติปฏิบัติตน 
ทั้งการด ารงรักษาและเผยแผ่หลักธรรมในเพศพรหมจรรย์ การด ารงรักษาระบบการศึกษาของคณะ
สงฆ์ ที่เป็นวิถีแห่งการด าเนินชีวิตด้วยการมีพระธรรมวินัยเป็นเครื่องก ากับ จนต่อมาเมื่อมีการแยก
คณะสงฆ์ออกเป็น 2 ฝุาย คือคันถธุระและวิปัสสนาธุระ ซึ่งคันถธุระเป็นศึกษาเล่าเรียนพระธรรม
วินัย ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และวิปัสสนาธุระเป็นยึดถือการปฏิบัติฝึกหัดจิตใจของตนเองให้
ปราศจากกิเลส เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว พระสงฆ์พุทธสาวกจึงประชุมกันท า
สังคายนารวบรวมพระธรรมวินัยอันเป็นค าสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่ได้ตรัสสอนไว้ จนสมัยปัจจุบัน
กระบวนการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ทั้งพระปริยัติธรรมทั้งแผนกบาลีและแผนกธรรม ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้เข้าเป็นระบบมากขึ้น 
ค าส าคัญ: การศึกษาส าหรับคณะสงฆ์, คันถธุระ, วิปัสสนาธุระ 
 

 
ABSTRACT 

  The current study of the monks is based on the following practices, 
threefold training. It is considered as the main Buddhist principle, and important to 
have behaved. The maintenance and propagation of the principle of Chastity sex. 
Maintaining the education system of the Sangha It is a way of life with the discipline 
as a discipline Later, when the Sangha split into 2 parties. it is Kandhadhura and 
                                                           

 Teaching the  Dharma teaching Section Wat nat phra meru Phra Nakhon Si Ayutyhaya 
Provinec. 

 

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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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Vipassanadhura. Kandhadhura is a study of the disciplines and the Buddha's 
teachings. And the Vipassanadhura is to practice their own minds free of passion. 
When the Buddha went to extinction. Buddhist monks and disciples gathered 
together to complete the disciplines. The instruction of the Buddha taught.The 
present process of education of the Buddhist monks, both : Pali Department and 
Dhamma Department. The change to improve the system. 
Keywords: Education for the Sangha, Kandhadhura, Vipassanadhura 
 
1. บทน า 
 “การศึกษา” เกิดขึ้นพร้อมกับพัฒนาการของมนุษย์ที่พยายามรู้จักการแก้ปัญหา รู้จัก
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดทั้งแก้ปัญหาขัดแย้งด้วยเหตุและผล รู้จักส านึกและเข้าใจใน
คุณค่าของสิ่งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมที่ปรากฏให้เราได้เรียนรู้ในแง่ต่างๆ ตลอดทั้งสิ่งแวดล้อม
สมัยนั้นๆ ด้วย ทั้งนี้เพราะการศึกษาหรือการค้นคว้าท าให้รับรู้เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบันและสามารถรู้และคาดการณ์ล่วงหน้าในอนาคตได้ (Pimphan  thepsumethanon, 
1997: 25) นอกจากนั้นการศึกษาไม่ว่าจะเป็นคดีโลกหรือคดีธรรมก็ย่อมเป็นเหตุปัจจัยที่จะช่วย
ยกระดับฐานะของตนเองให้สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันด้วย (Chutima  Sajjanan, 2006 : 54) 
 อย่างที่ทราบกันแล้วว่าสังคมของไทยนั้นถือได้ว่าวิถีชีวิตของผู้คนได้เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนานับตั้งแต่เกิดจนตายก็ว่าได้ เนื่องจากหลักค าสอนทางพุทธศาสนามีความสอดคล้อง
กับลักษณะอุปนิสัยคนไทย เพราะฉะนั้นในเรื่องของการศึกษาก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นของคู่กันมาแต่
อดีต ซึ่งจะเห็นได้จากในอดีตนั้นวัดจึงกลายเป็นสถานที่ในการท าการศึกษา เพราะเป็นที่ฝึกหัดอบรม
ผู้คนจะถือว่าการบวชเณรและการบวชพระนั้น นอกจากจะเป็นการปฏิบัติตามประเพณีที่สืบทอดต่อ
กันมาแล้ว ยังถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแสวงหาโอกาสทางการศึกษาและความก้าวหน้าใน
ด้านอาชีพการงานตลอดจนวิถีชีวิตในภายภาคหน้า และเรามักจะได้ยินอยู่บ่อยๆ ว่า “การบวช
เรียน” (Buddhadasa Bhikkhu) ซึ่งมีความหมายว่าการบวชคู่กับเรียนเมื่อบวชก็ต้องเรียนหรือ
กล่าวได้อีกว่าการที่บวชนั้นก็เพ่ือเรียนนั่นเอง ผู้เขียนจึงสนใจที่จะเรียนรู้และทราบถึงการพัฒนา
การศึกษาของคณะสงฆ์ไทยว่ามีความแตกต่างหรือมีความเป็นมาอย่างไร 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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2. ความหมายของปรัชญาและปรัชญาการศึกษา 
 “การศึกษา” เป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง เครื่องมือในการเตรียมประชากรให้มีคุณภาพก็คือการศึกษา การจัดการศึกษาของชาตินั้น
จะต้องสอดคล้องกับนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงระบบทั้ง
สาม การจัดการศึกษาของชาติก็จะต้องเปล่ียนแปลงตามไปด้วย ซึ่งแต่ละสังคมจะมีแนวทางในการ
จัดการศึกษาต่างกันเพราะระบบทั้งสามไม่เหมือนกัน แนวความคิดหรือความเชื่อในการจัด
การศึกษาก็คือ ปรัชญาการศึกษา ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาจะยึดแนวทางในการจัด
การศึกษาหรือปรัชญาของการศึกษาตา่งกันไปตามวัตถุประสงค์ของสังคมและสถานการณ์ทางสังคม
ในแต่ละยุคแต่ละสมัย  
 “ปรัชญา” มีความหมายกว้างขวาง เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความคิดของบุคคลและมีลักษณะ
เป็นนามธรรม การพิจารณาความหมายของค าว่า “ปรัชญา” จึงแยกพิจารณาออกเป็น 2 นับคือ 
 2.1 ความหมายตามรูปศัพท์  
 ค าว่า Philosophy ตามรูปศัพท์ภาษาอังกฤษ  มาจากภาษากรีกว่า Philosophy เป็น
ค าสนธิระหว่างค าว่า Philos แปลว่า ความรัก ความสนใจ ความเลื่อมใสกับค าว่า Sophia ซึ่ง
แปลว่า ความรู้ ความสามารถ ความฉลาด ปัญญา เมื่อรวม 2 ค าเข้าด้วยกันก็จะได้ค าแปลว่า ความ
รักในความรู้ความรักในความฉลาด หรือความรักในความปราดเปรื่อง ความหมายตามรูปศัพท์
ภาษาอังกฤษเน้นที่ทัศนคติ นิสัย ความตั้งใจและกระบวนการแสวงหาความรู้ค าว่าปรัชญาใน
ภาษาไทยเป็นค าที่พระวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ทรงบัญญัติขึ้นใช้แทนค าว่า 
Philosophy ในภาษาอังกฤษ เป็นการบัญญัติเพ่ือให้มีค าภาษาไทยว่า “ปรัชญา” ใช้ค าว่าปรัชญา
เป็นค าในภาษาสันสกฤตประกอบด้วยรูปศัพท์ 2 ค าคือ ปร หมายถึงไกล สูงสุด ประเสริฐ และค าว่า 
ชญา หมายถึงความรู้ ความเข้าใจ เมื่อรวมกันเป็นค าว่า “ปรัชญา” จึงหมายถึงความรู้อันประเสริฐ 
เป็นความรอบรู้ รู้กว้างขวาง ความหมายตามรูปศัพท์ในภาษาไทยเน้นที่ตัวความรู้หรือผู้รู้ ซึ่งเป็น
ความรู้ที่กว้างขวาง ลึกซ้ึง ประเสริฐ (Phaithool Sinlarat, 1980 : 87) จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่าง
กันในความแตกต่างกันในความหมายของค าว่า Philosophy เป็นความรักในความรู้อยากที่จะ
แสวงหาความรู้หรืออยากค้นหาความจริงอันนิรันดร์ (Ultimate reality) เพ่ือให้พ้นไปจากความ
สงสัยที่มีอยู่ ส่วนค าว่า ปรัชญา เป็นความรู้อันประเสริฐเป็นสิ่งที่เกิดจากการแสวงหาความรู้จนพ้น
ข้อสงสัยแล้วก็น าไปปฏิบัติเพื่อให้มนุษย์หลุดพ้นจากปัญหาทั้งปวง น าไปสู่ความสุขที่พึงประสงค์ 
 2.2 ความหมายโดยอรรถ  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
  

Vol7 No._61.indd   176 24/7/2561   20:53:08

 

 นักปรัชญาและนักคิดได้อธิบายถึงความหมายของ “ปรัชญา” ว่าเป็นศาสตร์ของศาสตร์
ทั้งหลาย ซึ่งหมายถึงว่าปรัชญาเป็นวิชาแม่บทของวิชาการแขนงอ่ืนๆ และมีความสัมพันธ์กับวิชา
ทุกๆ สาขาด้วย (Banchong Jantharasa, 1984: 45) ปรัชญาจะท าหน้าที่สืบค้นเรื่องราวต่างๆ ที่
มนุษย์ยังไม่รู้และสงสัยจนกระทั่งรู้ความจริงและมีค าตอบของตนเองอย่างชัดเจนในเรื่องราวนั้น ก็จะ
แยกตัวเป็นวิชาหรือศาสตร์ต่างหากออกไป วิชาที่แยกตัวออกไปเป็นวิชาแรกคือศาสนา จากนั้นก็มี
การพัฒนาวิชาอ่ืนๆ กลายเป็นศาสตร์ต่างๆ มากมาย เมื่อมีศาสตร์พัฒนาออกไปมาก เนื้อหาของ
ปรัชญาก็ไม่ค่อยมีแต่ปรัชญาจะท าหน้าที่ในการน าเนื้อหาของศาสตร์ต่างๆ มาวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์และหาทางพัฒนาศาสตร์นั้น เพ่ือให้ไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ ถ้ามองปรัชญาในอีก
ลักษณะหนึ่งอาจกล่าวได้ว่า ไดมีการน าเอาแนวคิดพ้ืนฐานของปรัชญามาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับวิชาต่างๆ เพ่ือวิเคราะห์ศาสตร์ต่างเหล่านั้นให้เกิดความเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น 
ปรัชญาสังคม ปรัชญาการเมือง ปรัชญาศาสนา ฯลฯ 
 “ปรัชญาพ้ืนฐาน” หรือ ปรัชญาทั่วไป เมื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามีลัทธิ 
ได้แก่  
  1. ลัทธิจิตนิยม (Idialism)  
  2. ลัทธิวัตถุนิยม หรือ สัจนิยม (Realism)  
  3. ลัทธิประสบการณ์นิยม (Experimentalism)  
  4. ลัทธิอัตถิภาวะนิยม (Existentialism)  
 “ปรัชญาการศึกษา” 
 จากการที่ได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาและปรัชญามาโดยล าดับแล้วจะได้พิจารณา
ต่อไปว่า ปรัชญาและการศึกษามีความสัมพันธ์กันในลักษณะใดและน าไปใช้ประโยชน์ต่อการศึกษา
ได้อย่างไร   
 1.ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับการศึกษา  
 ปรัชญากับการศึกษามีความสัมพันธ์กัน คือ ปรัชญามุ่งศึกษาของชีวิตและจักรวาลเพ่ือหา
ความจริงอันเป็นที่สุด ส่วนการศึกษามุ่งศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์และวิธีการที่พัฒนามนุษย์ให้มี
ความเจริญงอกงาม สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยความสุขประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ
ทั้งปรัชญาและการศึกษามีจุดสนใจร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งคือ การจัดการศึกษาต้องอาศัยปรัชญาใน
การก าหนดจุดมุ่งหมายและหาค าตอบทางการศึกษาสรุปว่า ปรัชญา มีความสัมพันธ์กับการศึกษา
ดังนี้ 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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  1.1 ปรัชญาช่วยพิจารณาและก าหนดเปูาหมายทางการศึกษา การศึกษาเป็นกิจกรรมที่
ท าให้บุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่พึงปรารถนา  
  1.2 สิ่งแวดล้อมเป็นงานส าคัญของปรัชญาต่อการศึกษาหรือที่เราเรียกว่า “ปรัชญา
การศึกษา” นั่นเอง 
 2.ความหมายของปรัชญาการศึกษา  
 ปรัชญาการศึกษา คือ แนวความคิด หลักการ และกฎเกณฑ์ ในการก าหนดแนวทางใน
การจัดการศึกษา ซ่ึงนักการศึกษาได้ยึดเป็นหลักในการด าเนินการทางการศึกษาเพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมาย ท าให้สามารถมองเห็นปัญหาของการศึกษาได้อย่างชัดเจน จึงเปรียบเหมือนเข็มทิศน าทาง
ให้นักศึกษาด าเนินการทางศึกษาอย่างเป็นระบบ ชัดเจนและสมเหตุสมผล 
 3.ลัทธิปรัชญาการศึกษา  
 ปรัชญาการศึกษามีอยู่มากมายหลายลัทธิตามลักษณะและตามธรรมชาติของมนุษย์ที่ต่าง
ก็คิดและเชื่อไม่เหมือนกันอาศัยแนวคิดของปรัชญาพ้ืนฐานที่แตกต่างกันหรือน ามาผสมผสานกันท า
ให้มีลักษณะที่คาบเกี่ยวกัน หรืออาจมาจากความคิดของปรัชญาพ้ืนฐานสาขาเดียวกันดังนั้นปรัชญา
การศึกษาจึงมีหลายลัทธิหลายระบบในที่นี้จะกล่าวถึงปรัชญาการศึกษาที่เป็นที่นิยมกันอย่าง
กว้างขวางดังต่อไปนี้  
  3.1 ปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม (Essentialism)  
  3.2 ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยม (Perennialism)     
  3.3 ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม (Progessivism)  
  3.4 ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism)    
  3.5 ปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยม (Existentialism)    
 จากข้อมูลสามารถสรุปพอสังเขปได้ว่า ปรัชญาพ้ืนฐานนั้นเป็นรากฐานในการก าเนิด
ปรัชญาการศึกษา ดังนั้น การศึกษาพ้ืนฐานท าให้เรามีความเข้าใจที่มา แนวคิดในลักษณะปรัชญาได้
ถ่องแท้มากขึ้น เน้นความเชื่อในโลกแห่งวัตถุและการสัมผัส ประสบการณ์นิยมที่เน้นโลกแห่ง
ประสบการณ์เป็นหลักให้เรามุ่งท างานมากกว่าเรียนแต่ทฤษฎี  
 การศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล 
 สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงวางระบบศึกษาไว้เป็นสามขั้นตอนด้วยกัน
คือ  
 ขั้นปริยัติ ขั้นปฏิบัติ และขั้นปฏิเวธ 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
  

Vol7 No._61.indd   176 24/7/2561   20:53:08

 

 ขั้นปริยัติ เป็นการศึกษาพระธรรมวินัย ให้มีความรู้ในพระธรรมค าสั่งสอน ของ
พระพุทธเจ้า รวมทั้งพระวินัย คือข้อบัญญัติต่างๆ ที่จะต้องประพฤติ ให้มีความรู้ความเข้าใจอย่าง
ถูกต้องถ่องแท้ เพ่ือจะได้น ามาประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตรงทาง และยังสามารถแนะน าสั่ง
สอนผู้อืน่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง 
 ขั้นปฏิบัติ เป็นการน าเอาพระธรรมวินัยที่ได้ศึกษามาจนรอบรู้ และเข้าใจถ่องแท้ดีแล้ว 
มาประพฤติปฏิบัติด้วยกาย วาจา และใจ  ในสองข้อแรก ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปในกรอบของพระวินัย 
คือศีลนั่นเอง  ส่วนข้อที่สามเป็นการเจริญภาวนา อันได้แก่การฝึกสัมมาสมาธิ ซึ่งเป็นสมาธิใน
พระพุทธศาสนา มิใช่สมาธิโดยทั่วไป รายละเอียดในการน าไปสู่สัมมาสมาธิมีอยู่พร้อมมูล และ
ชัดเจนแล้วในพระไตรปิฎก เมื่อได้สัมมาสมาธิในระดับที่จะน าไปใช้ปฏิบัติวิปัสสนาได้ ก็น้อมน าไปสู่
การท าวิปัสสนาอันเป็นอุบายให้เกิดปัญญา ที่ได้รู้เห็นความเป็นไปต่างๆ ของโลกตามความเป็นจริง 
 ขั้นปฏิเวธ  เป็นขั้นที่แสดงผลของการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยในระดับต่าง ๆ 
ในเรื่องต่างๆ ตามล าดับ จนถึงขั้นท าที่สุดแห่งทุกข์  อันเป็นจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา  
 ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่พระสงฆ์สาวกเป็นประจ าทุก
วัน นอกจากน้ัน พุทธกิจประจ าวันอีกประการหนึ่งคือ ทรงสอดส่องดูเวไนยสัตว์ที่พระองค์ควรไป
แสดงธรรม เพ่ือให้ผู้นั้นได้ส าเร็จมรรคผล ตามควรแก่อุปนิสัยของเวไนยสัตว์นั้นๆ นอกจากพระภิกษุ
สงฆ์แล้ว บรรดาพุทธศาสนิกชนก็พากันไปฟังธรรมจากพระพุทธองค์ โดยตรงในตอนเย็นเป็นประจ า
ทุกวัน พระภิกษุรูปใดหรือหมู่คณะใดฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้า ซึ่งบางครั้งทรงแสดงแต่
โดยย่อ ท าให้ยังเข้าใจไม่แจ่มแจ้ง ก็พากันไปไต่ถามพระเถระผู้ทรงคุณวุฒิให้อธิบายโดยพิศดารให้ฟัง 
พระเถระดังกล่าวมีพระสารีบุตร พระมหากัจจานะ และพระมหากัสสปะ เป็นต้น แล้วทรงจ าไว้ เมื่อ
มีโอกาสก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่า  พระธรรมเทศนาเรื่องนั้นๆ พระมหาเถระองค์นั้นๆ ได้
อธิบายโดยพิศดารเป็นอย่างนั้นๆ พระพุทธองค์ก็ทรงรับรองว่าค าอธิบายนั้นถูกต้อง แม้พระองค์จะ
อธิบาย ก็จะอธิบายอย่างนั้น การศึกษาค าสอนของพระพุทธเจ้านี้เรียกว่า การศึกษาพระปริยัติธรรม 
 ค าสอนของพระพุทธเจ้ามีองค์  9  ประการ เ รียกว่านวังคสัตถุศาสน์  ได้แก่  สุตตะ  เคย
ยะ เวยยากรณ  คาถา  อุทาน  อิติวุตตกะ  ชาดก  อัพภูตธรรมและเวทัลละ การศึกษาพระปริยัติ
ธรรมก็เพ่ือรักษาพุทธวจนะ ให้ด ารงอยู่ พระพุทธเจ้าใช้ ภาษามคธ หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า ภาษา
บาลี ในการแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องจากเป็นภาษาที่คนทั่วไปในมัชฌิมประเทศ ใช้กันอยู่อย่าง
แพร่หลาย ดังนั้นแม้ว่าจะมีการแปลพระธรรมวินัย ออกเป็นภาษาต่างๆ ในระยะต่อมา แต่ต้องไม่ทิ้ง
พุทธวจนะเดิมที่เป็นภาษาบาลี เพ่ือจะได้ไว้เป็นหลักฐาน ในการตรวจสอบความหมายที่แท้จริง 
ปูองกันความวิปลาสคลาดเคลื่อนจากการแปลความหมายไปสู่ภาษาต่างๆ 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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 นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยของนักการศึกษาหลาย ๆ ท่าน ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ
การศึกษาพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล พบว่าผลการศึกษาสอดคล้องกับข้อความข้างต้น เช่น 
                      Thes Klaewkasikarm (2005 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพและปัญหาการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 4  ได้กล่าวถึงการจัด
การศึกษาสมัยพุทธกาลไว้ว่า  การจัดการศึกษาสมัยพุทธกาลนั้น เริ่มต้นจากการที่กุลบุตรผู้มีศรัทธา
เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้ว   การศึกษาเล่าเรียนหลักธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ ถือเป็น
ภารกิจอันส าคัญอย่างยิ่ง  แต่ถึงกระนั้นก็ตาม พระภิกษุเหล่านั้นก็จะได้รับการศึกษาทั้งคดีโลกและ
คดีธรรมมาเสียส่วนใหญ่ตาม ลัทธิศาสนาที่ตนนับถือ อาทิ การศึกษาเล่าเรียนในส านักอาจารย์ทิศา
ปาโมกข์ มีการเรียนไตรเพท เป็นวิชาความรู้สามประการเป็นชื่อแสดงลัทธิไสยศาสตร์ดั้งเดิมของ
พราหมณ์ ได้แก่ ฤคเวท -ยชุรเวท และสามเวท ในปัจจุบันนี้เพ่ิมอาถรรพเวท เป็นต้น 
 แต่ถ้าจะแยกการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา ในสมัยพุทธกาล มี 2 ประการ คือ 
  1)  คันถธุระ  ได้แก่  การศึกษาพระธรรมวินัยอันเป็นค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 
  2) วิปัสสนาธุระ  ได้แก่  การศึกษาเล่าเรียนกรรมฐานอันเป็นเครื่องมือหรืออุบายฝึกหัด
จิตใจตนเองให้ สะอาด ปราศจากอาสวะกิเลสทั้งหลาย  การศึกษาในสมัยพุทธกาลนั้น แบ่งเป็น 3  
ส่วนคือ (Thes Klaewkasikarm, 2005: 156) 
 (1) ปริยัติ ได้แก่การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย นับเป็นส่วนส าคัญโดยความเป็น
พ้ืนฐานของการปฏิบัติ และการศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรมนั้นเป็นการศึกษาภาคทฤษฎี คือ 
การศึกษาเล่าเรียนธรรมวินัยให้มีความรู้พ้ืนฐานอย่างแจ่มแจ้ง เพ่ือให้เกิดความกระจ่างแจ้งว่า ค า
สอนของพระพุทธองค์ ที่จัดเป็นธรรมบทนั้น บทนี้ว่าด้วยเรื่องอะไร ถ้าผู้เรียนจะน้อมน าเอา
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเพ่ือเป็นแนว ทางหรือแสงประทีปแห่งชีวิต จะท า
อย่างไรและเมื่อปฏิบัติตามแล้วจะได้ผลอย่างไร เรียกว่า ปริยัติ การศึกษาในสมัยพุทธกาลนั้นเป็น
การศึกษาแบบมขุปาฐะ คือการท่องจ าด้วยปากเปล่า  
 (2) ปฏิบัติ  ได้แก่การน้อมน าเอาหลักธรรมค าสอนที่ได้เรียนรู้ในทางภาคทฤษฎีแล้วน าสู่
ภาค ปฏิบัติจริง ๆ เพ่ือเป็นการอบรมกาย วาจา ใจ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือน าเอาหลักธรรมที่เรียนรู้
แล้วนั้นมาเป็นแนวทางหรือบันทัดฐานแห่งชีวิตให้ เหมาะสมกับฐานะของตน เรียกว่า ปฏิบัติ 
 (3)  ปฏิเวธ  ได้แก่ผลของการปฏิบัติธรรมนั้น เช่น พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระ
อรหันตสาวก และพระอริยบุคคล ผู้ได้รับผลแห่งการปฏิบัติ ซึ่งท าให้ยกฐานะจากปุถุชนธรรมดาขึ้น
เป็นพระอริยบุคคล การบรรลุธรรมชั้นนั้นๆ ตามภูมิธรรมท่ีตนปฏิบัตินั้น ไม่มีใครมายกย่องหรือ
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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แต่งตั้งให้ฐานะหรือต าแหน่งแห่งพระอริยเจ้านั้นไม่มี การแต่งตั้งให้ จะรู้ได้ด้วยตนเอง เรียกว่า 
ปฏิเวธ 
 
 สรุปว่า การศึกษาในพระพุทธศาสนากล่าวโดยรวมมี 2 อย่าง คือคันถธุระและวิปัสสนา
ธุระ คันถธุระ คือการศึกษาภาคทฤษฎีในวิชาการต่างๆ กล่าวคือ เรียนจากครู ดูจากต ารา สดับ
ปาฐะน่ันเอง ส่วนวิปัสสนาธุระ คือการศึกษาภาคปฏิบัติจากผลการเรียนรู้แล้วน ามาปฏิบัติให้เกิด
มรรคผลรู้แจ้ง ในหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาตามกระบวนคือ ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ  
ฉะนั้น การศึกษาจึงท าให้คนมีความรู้ฉลาดรู้ทันคน รู้ ทันเหตุการณ์ โดยเฉพาะการศึกษาใน
พระพุทธศาสนาถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งผู้มีการศึกษาคือ ผู้เจริญ การศึกษาเป็นกระบวนรองรับ
คนให้มีศักยภาพสูง สามารถท าการเผยแผ่สั่งสอนคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พระพุทธเจ้าพระองค์
ทรงความรู้ทุกสรรพศาสตร์แล้วน าศาสตร์แห่งความรู้เหล่านั้น มาเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ท าให้
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความรู้นั่นเอง 
 2.3 ความเป็นมาของการศึกษาส าหรับคณะสงฆ์  
 เมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น พระองค์ได้ทรงประกาศค าสอนใหม่ ซึ่งเป็นการปฏิวัติต่อค า
สอนของพราหมณ์ ก าจัดความเชื่อถือเรื่องวรรณะ ไม่ให้ถือเอาชาติก าเนิดเป็นเครื่องแบ่งแยกความ
สูง-ต่ าและสิทธิของมนุษย์ให้ถือว่าทุกคน ทุกวรรณะเกิดมามีความเสมอภาคกัน ท าดีก็ได้ผลดี
เหมือนกัน ท าชั่วก็ได้ผลชั่วเหมือนกัน คนใดปฏิบัติธรรมก็ได้ความสงบทางจิต มีความก้าวหน้าถึง
จุดหมายของศาสนาได้เหมือนกัน นอกจากทรงประกาศค าสอนใหม่ให้กับประชาชนแล้ว 
พระพุทธเจ้าทรงน าหลักการนี้มาปฏิบัติให้เกิดผล ด้วยทรงตั้งคณะสงฆ์ขึ้น โดยคณะสงฆ์นี้เปิดรับ
บุคคลทุกวรรณะและนอกวรรณะ ทุกคนที่เข้ามาเป็นสมาชิกของสถาบันสงฆ์นั้นแล้วมีสิทธิเสมอกัน
ในทางด้านการปกครองและชีวิตทางสังคม มีข้อก าหนดเพียงให้แสดงความเคารพกันตามล าดับอายุ
สมาชิกภาพและมีโอกาสเท่าเทียมกันในการที่จะได้รับการศึกษาอบรมตลอดจนการปฏิบัติเพ่ือเข้าถึง
จุดหมายสูงสุดที่ชีวิตในสงฆ์จะเข้าถึงได้ จนสถาบันวัดกลายเป็นสถาบันทางการศึกษา เพราะเป็นที่
ฝึกหัดอบรม ภายในวัดเป็นบรรยากาศส าหรับฝึกหัดพัฒนาคนและพัฒนาตนให้เดินไปในวิถีชีวิตท่ี
ถูกต้องดีงาม ตามระบบพัฒนาคน 3 ด้าน ที่เรียกว่า ไตรสิกขา ได้แก่ (Thes Klaewkasikarm, 
2005: 32)    
 1. ฝึกฝนพัฒนาในการแสดงออกทางกายและวาจา (อธิศีล)  
 2. ฝึกฝนพัฒนาด้านคุณภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพจิต (อธิจิต)  
 3. ฝึกฝนพัฒนาสมองหรือปัญญา (อธิปัญญา)  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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 หากพิจารณาจากประวัติการประดิษฐานพระพุทธศาสนา จะเห็นได้ว่าคณะสงฆ์ใน
ความหมายที่แท้นั้น พระพุทธเจ้าทรงตั้งขึ้นเป็น “สังคมตัวอย่าง” ที่มีการจัดระบบต่างๆ ทั้งในการ
ปกครอง การเลี้ยงชีพ ชีวิตทางสังคม ตลอดจนการศึกษาอบรมทุกอย่างโดยให้สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมและผลประโยชน์ต่างๆ ของสถาบันโดยทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  
 หลักทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมให้มีการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านหลักธรรม เช่น เรื่อง
พระนิพพาน การก าจัดอวิชชา ไตรสิกขา การเน้นปัญญา ความส าคัญของกัลยาณมิตร ความเป็น
พหูสูต เป็นต้น หรือว่าจะเป็นทางพระวินัย เช่น การถือนิสัยของพระนวกะ การร่วมประชุมใน
อุโบสถเดียวกัน การนั่งประชุมแสดงธรรม สนทนาสากัจฉา อภิปราย ตอบปัญหาธรรมกันเป็นต้น 
ทั้งนี้โดยมีวัดเป็นสถาบันการศึกษา ชีวิตความเป็นอยู่ของพระภิกษุเป็นชีวิตที่มุ่งต่อการฝึกฝนอบรม
และการให้การศึกษาอบรม ดังนั้น ชีวิตของสังคมภิกษุจึงมากไปด้วยกิจกรรมการศึกษา และ
พัฒนาการทางการศึกษาของอารยันที่ได้จากพระพุทธศาสนา  
 ความหมายของการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา 
 ความหมายของค าว่าการศึกษา ค าว่า “การศึกษา” มาจากค าว่า “สิกขา” โดยทั่วไป
หมายถึง “กระบวนการเรียน” “การฝึกอบรม” “การค้นคว้า” “การพัฒนาการ” และ “การรู้แจ้ง
เห็นจริงในสิ่งทั้งปวง” จะเห็นได้ว่าการศึกษาในพระพุทธศาสนามีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับต่ าสุดถึง
ระดับสูงสุด เมื่อแบ่งระดับอย่างกว้างๆ มี 2 ประการ คือ  
 1. การศึกษาระดับโลกิยะ มีความมุ่งหมายเพ่ือด ารงชีวิตในทางโลก 
 2. การศึกษาระดับโลกุตระ มีความมุ่งหมายเพ่ือด ารงชีวิตเหนือกระแสโลก 
 ในการศึกษาหรือการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนได้
พัฒนาอยู่ 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านศีล ด้านจิตใจ และด้านสติปัญญา โดยมีจุดมุ่งหมายให้มนุษย์
เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง การจะสอนให้มนุษย์เป็นคนดีและคนเก่งนั้นจะต้องมีหลักในการศึกษาที่
ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งในการพัฒนามนุษย์นั้นพระพุทธศาสนามุ่งสร้างมนุษย์ให้เป็นคนดีก่อน แล้วจึง
ค่อยสร้างความเก่งทีหลัง นั่นคือสอนให้คนเรามีคุณธรรม ความดีงามก่อนแล้วจึงให้มีความรู้ความ
เข้าใจหรือสติปัญญาภายหลัง  ดังนั้น หลักในการศึกษาของพระพุทธศาสนานั้นจะมีล าดับขั้นตอน
การศึกษาโดยเริ่มจาก “สีลสิกขา” ต่อด้วย “จิตตสิกขา” และข้ันตอนสุดท้ายคือ “ปัญญาสิกขา” ซึ่ง
ขั้ น ต อ น ก า ร ศึ ก ษ า ทั้ ง  3  นี้ ร ว ม เ รี ย ก ว่ า  “ ไ ต ร สิ ก ข า ”  ซึ่ ง มี ค ว า ม ห ม า ย ดั ง นี้ 
(Phradhammavarodomr (Boonma Khunasampanno.), 2000: 56) 
 1. สีลสิกขา การฝึกศึกษาในด้านความประพฤติทางกาย วาจา และอาชีพ ให้มีชีวิตสุจริต
และเก้ือกูล (Training in Higher Morality)  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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 2. จิตตสิกขา การฝึกศึกษาด้านสมาธิ หรือพัฒนาจิตใจให้เจริญได้ที่ (Training in Higher 
Mentality หรือ Concentration)  
 3. ปัญญาสิกขา การฝึกศึกษาในปัญญาสูงขึ้นไปให้รู้คิดเข้าใจมองเห็นตามเป็นจริง 
(Training in Higher Wisdom) 
 การศึกษาคณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ด าเนินตามแนวไตรสิกขาโดยยึดถือ พุทธพจน์ คือ 
ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลัก มีความมุ่งหมายส าคัญ เพ่ือให้ประพฤติปฏิบัติตน ด ารงรักษา
และเผยแผ่พรหมจรรย์อันเป็นระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ ด าเนินชีวิตตามหลักการแห่งพระธรรม
วินัย ต่อมาได้แยกออกเป็นฝุายคันถธุระและวิปัสสนาธุระ คือ คันถธุระ ได้ศึกษาพระธรรมวินัยค าสั่ง
สอนของพระพุทธเจ้าและวิปัสสนาธุระ ได้แก่ การเรียนวิธีฝึกหัดจิตใจของ ตนเองให้ปราศจากกิเลส 
เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว พระสงฆ์พุทธสาวกจึงประชุมกันท าสังคายนารวบรวม
พระธรรมวินัยอันเป็นค าสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่ได้ตรัสสอนไว้มีจ านวน 84,000 พระธรรมขันธ์ 
จัดไว้เป็น 3 หมวด คือ พระสูตร พระวินัย และพระอภิธรรม เรียกรวมกันว่า “พระไตรปิฎก” 
(Phramahananniti Sumano, 2002: 56).ซึ่งเป็นคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาสืบมา 
พระพุทธศาสนามีองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ ปริยัติ คือการ เล่าเรียน ปฏิบัติ คือ ลงมือ
กระท า และปฏิเวธ คือ ประจักษ์แจ้งผลการศึกษาปริยัติ เป็นองค์ประกอบส าคัญ อันเป็นพ้ืนฐาน
ของการปฏิบัติ ความเจริญทางการศึกษาหรือปริยัติของคณะสงฆ์ เป็นปัจจัยส าคัญเกี่ยวกับความ
เจริญของพระพุทธศาสนา 
 ลักษณะของการศึกษาในสมัยพุทธกาล 
 1. ระบบการรับเข้าศึกษาพระพุทธศาสนา ตามพุทธบัญญัติพระวินัย กุลบุตรที่จะเข้ามาสู่
สถาบันแห่งนี้ต้องบรรพชาอุปสมบท สามเณรมีอายุ 7 ปีขึ้นไป พระภิกษุอายุ 20 ปีขึ้นไป  
 2. ระบบการศึกษาของพระพุทธศาสนาเป็นแบบโรงเรียนกินนอน  
 3. สถานศึกษา คือ วัด  
 4. ชีวิตนักศึกษาทุกคนเสมอภาคเท่าเทียมกันตามพระวินัยไม่แบ่งชนชั้นวรรณะ  
 5. ด้านปัจจัย 4 ได้รับการดูแลและอุปถัมภ์โดยพระราชา อ ามาตย์ พ่อค้า คหบดี และ
ประชาชนทั่วไป  
 6. เครื่องแบบการแต่งกายใช้ผ้าบังสุกุลตามพุทธบัญญัติเรียบง่าย สะอาด มีเพียง 3 ผืน 
 7. วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือก าจัดตัณหาอันเป็นวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิด
ของมนุษย์และด าเนินตามมรรคมีองค์ 8 คือ ทางสายกลางมุ่งเข้าสู่นิพพาน อันเป็นจุดหมายสูงสุด
ของพระพุทธศาสนา  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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 8. หลักสูตร พระสุตตันตปิฎก พระวินัยปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก หลักสูตรนี้ใช้ 
หลักการท่องจ า เรียกว่า มุขปาฐะ โดยการแต่งเป็นร้อยแก้ว ร้อยกรอง เพ่ือสะดวกในการท่องจ า 
ผู้เรียนจะเลือกเรียนตามความสมัครใจ  
 9. วิธีสอน สอนด้วยการใช้มุขปาฐะ (ปากเปล่า) สนทนา การบรรยาย การถามตอบ แบบ
วางกฎข้อบังคับ  
 10. บทบาทของครู ครูผู้สอนมักเรียกว่า อุปัชฌาย์ อาจารย์ เป็นผู้มีบทบาทในการสอน 
ให้การอบรม ให้ค าปรึกษา และสอบวัดผลด้วยตนเอง 
 
3. พัฒนาการทางการศึกษาของคณะสงฆ์หลังพุทธปรินิพพาน 
 1. ระบบการศึกษาแบบเถรวาท (พ.ศ. 1 - 500) รูปแบบการศึกษามี 2 ลักษณะ คือ 
“คันถธุระ” และ “วิปัสสนาธุระ” โดยมีส านักต่างๆ ที่มีการด าเนินการศึกษาอย่างอิสระต่อกัน บาง
ส านักเน้นพระสุตตันตะ บางส านักเน้นพระวินัย เป็นต้น แต่เมื่อใดแต่ละส านักมีความเข้าใจพุทธ
ธรรมและปฏิบัติแตกต่างกันมาก คณะสงฆ์ก็จะขอพ่ึงอ านาจรัฐให้เข้ามาจัดท าสังคายนาเป็นครั้ง
คราวไป เพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพของพระพุทธศาสนา  
 2. ระบบการศึกษาแบบมหายาน (พ.ศ. 600 - 1400) มีประเด็นการศึกษา 2 ประเด็น คือ  
  2.1. ส านักปรัชญาพุทธ (พ.ศ. 600 - 900) การเกิดขึ้นของมหายานท าให้การศึกษาใน 
พระพุทธศาสนาเปลี่ยนไปจากรูปแบบของศาสนาสู่ระบบปรัชญา เกิดส านักทางปรัชญาเด่นๆ ขึ้น 2 
ส านัก คือ (ก).ส านักมาธยมิกะ ผู้ก่อตั้งคือ นาคารชุน (พ.ศ. 709 - 739) ผลงานที่ส าคัญคือ มาธยมิก
ศาสตร์ หรือ มาธยมิกการิกา ให้ตรรกศาสตร์ความคิดที่ว่องไว กล้าหาญ แนวคิดที่ส าคัญเน้น ศูนย
ตา มีอิทธิพลทั่วชมพูทวีปและขยายออกนอกเขตประเทศ, (ข).ส านักโยคาจารย์ ผู้ก่อตั้งคือ ท่านอสัง
คะและท่านวสุพันธุ์ (พุทธศตวรรษที่ 9) ผลงานที่ส าคัญคือ อภิธรรมโกศะ, มหายานสัมปริครหะ 
และประกรณะอารยวาจา แนวค าสอนเป็นจิตนิยม  
  2.2 มหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา (พ.ศ. 1000 - 1700) ในช่วงนี้ วัดซึ่งเดิมเป็น
ศูนย์รวมของผู้ฝึกฝนอบรมตนเองอยู่แล้ว ได้พัฒนามาเป็นสถาบันทางการศึกษา  โดยสืบทอด
คุณลักษณะกลุ่มของสาวกของพระพุทธเจ้าที่ว่า “สังฆะ” คือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ราว พ.ศ. 900 
วัดหลายวัดได้ร่วมกันด าเนินการทางการศึกษา จนกลายเป็นระบบมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา
ขึ้นและขยายรูปแบบการให้การศึกษากว้างขวางขึ้น   มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ได้แก่ นาลันทา วัลภี 
โอทานตะปุระ วิกรมศิลา โสมปุระ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีผู้เข้า ศึกษาหลายหมื่นคน 
มีหลักสูตร มีการวัดผลประเมินผล  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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  2.3 ระบบการศึกษาแบบตันตระ (พ.ศ.1200 - 1700) ซึ่งมีพัฒนาการมาตามล าดับ คือ 
(1).มันตรยาน/รหัสยาน ลักษณะส าคัญคือพร่ าสอน บ่นมนตร์และลงเลขยันตร์ ให้ เกิดความ
ศักดิ์สิทธิ์เป็นทางรอดพ้นจากทุกข์, (2).วัชรยาน นับถือฌานิพุทธและพระโพธิสัตว์ น าศักติ ของฮินดู
ตันตระมานับถืออ่อนวอน ผู้เข้าอยู่ในองค์นิรตมเทวีเป็นผู้เข้าสู่นิพพาน, (3).กาลจักร นับถือ เหมือน
สองอย่างแรก เพ่ิมการเซ่นผีเข้าด้วย ถือว่าการอ้อนวอนบูชาจะส าเร็จประสบสุขได้  
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺ โต) .  มีความเห็นเกี่ยวกับระบบการศึกษาของ
พระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพานว่า : “การศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นแบ่งได้เป็น 2 ระยะ คือ 
ระยะแรกราว พ.ศ.1000 ถึง 1400 เป็นระยะที่มีการศึกษาวิชาการต่างๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งทาง
วิชาศาสนาและวิชาสามัญ แต่เมื่อครั้นถึงระยะหลัง พ.ศ.1400 เป็นต้นมา การที่พระสงฆ์หันมานิยม
ศึกษาและใช้ภาษาสันสกฤตเป็นภาษาวิชาการ ได้กลายเป็นการจ ากัดวงการศึกษาให้แคบเข้า
กว่าเดิมอีก ที่นาลันทาและมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ที่เหลือก็ปรากฏว่าพระพุทธศาสนามหายานได้รับ
อิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์น ามาผสมผสานกันมาจนกลายเป็น “นิกายตันตระ” หรือ “วัชรยาน” 
ขึ้นระยะนี้ ก็นิยมชื่นชมกับผลงานเก่าๆ ที่สร้างสมกันมายุคนี้เป็นระยะของการเขียนอรรถกถาและ
อรรถาธิบายต่างๆ พร้อมกับมีความรู้สึกหยิ่งล าพองในความรู้ใจแคบและล าเอียง นอกจากนี้ ความ
นับถือเร่ืองวรรณะก็เหมือนจะรุนแรงขึ้น วิธีการเรียนการสอนก็เป็นแบบประเพณีตายตัวโดยนัยนี้ 
การศึกษาในชมพูทวีปก็เสื่อมถอยและยังไม่ทันรู้ตัวที่จะรื้อฟ้ืนแก้ไขก็ประสบเหตุให้พินาศเสียก่อน 
สาเหตุที่ท าให้พินาศนั้น ก็คือการเข้ายึดครองของต่างชาติ เริ่มด้วยชาวเติร์กยกทัพเข้ามาและท าลาย
มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาหมดสิ้น ท าลายวัดส่วนมาก พระสงฆ์ที่ไม่ถูกฆ่า หนีไปต่างประเทศ อันเป็น
เหตุการณ์ในราว พ.ศ. 1700 ตามปกติการใช้อ านาจเข้ากดขี่บีบคั้นถ้าไม่ถึงกับท าลายให้สูญสิ้นเสีย
ทีเดียวหรือให้เปลี้ยหมดก าลังจริงๆ แล้วย่อมเป็นทางให้เกิดการดิ้นรนต่อสู้ ให้เกิดความเข้มแข็งและ
การกลับฟ้ืนตัวได้ แต่เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นแบบท าลายโดยสิ้นเชิง พระพุทธศาสนาจึงไม่มีโอกาสคืน
ชีวิตได้อีก เป็นอันสิ้นยุคความเจริญในอดีต” 
 
4. บทสรุป 
 ขณะนี้สังคมไทยก าลังสนใจเรื่องโครงสร้างการบริหารองค์กรต่างๆ และสังคมการศึกษา 
มีการเปลี่ยนแปลง มีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ก าหนดให้ครูอาจารย์เป็นผู้ก าหนดวิธีการและ
เครื่องมือในการวัดจริยธรรม คุณธรรม และวัดคุณภาพทั้งภายในและภายนอกในการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา ส่วนในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ต่างๆ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เมื่อการศึกษาทางโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และ
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
 
 
  

Vol7 No._61.indd   185 24/7/2561   20:53:17

 

มีความตระหนักที่จะน าศีลธรรมเข้าไปแก้ปัญหาของสังคม เช่น รัฐบาลได้สนับสนุนให้พระเป็นครู
สอนศีลธรรมในโรงเรียนทั่วประเทศเป็นต้น ดังนั้น กระบวนการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์
โดยเฉพาะพระปริยัติธรรมทั้งแผนกบาลีและแผนกธรรม จึงควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้
เข้าเป็นระบบ เพ่ือจะได้รองรับเด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถเข้ามาศึกษาในคณะสงฆ์และ
สามารถเทียบโอนกันได้ก็จะท าให้เด็กที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วได้ศึกษาทั้งฝุายธรรมและ
ฝุายโลกควบคู่กันไป และเป็นการสร้างศาสนทายาทและเปิดโอกาสให้เป็นทางเลือกใหม่ในการศึกษา
ของชาติ เพราะเหตุว่าการเรียนในโรงเรียนทั่วไปนั้นจะมีปัญหาเรื่องยาเสพติด เรื่องคุณธรรม
จริยธรรม ถ้าเข้ามาบวชเรียนในวัดก็จะมีพระจัดการดูแลให้ คือ การจัดศาสนศึกษาซึ่งเป็นการจัด
การศึกษาส าหรับพระภิกษุสามเณรที่เข้ามาบวชเรียนเพ่ือเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ต้องการให้ลูกของ
ตนเองมีคุณธรรมและจริยธรรม เข้ามาบวชเรียนเพ่ือที่จะเป็นพลเมืองดีของชาติ และรัฐจะต้องให้
การสนับสนุนด้านงบประมาณเหมือนโรงเรียนทั่วไป ประการส าคัญ คือ ผู้บริหารคณะสงฆ์จะต้องเร่ง
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์โดยเฉพาะหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลีให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น สามารถรักษาสาระหลักสูตรเดิมไว้และสามารถเทียบโอนผลการเรียนกับการจัด
การศึกษาสามัญทั่วไปของรัฐ มิฉะนั้นในทศวรรษหน้า คณะสงฆ์จะเกิดวิกฤติขาดแคลนผู้เข้ามาบวช
เรียนและสืบต่อพระพุทธศาสนาอย่างรุนแรง 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
DEVELOPMENT OF SCHOOL CURRICULUM MANAGEMENT PROCESS IN 

SECONDARY SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF BASIC EDUCATION  
COMMISSION OF NORTH-EASTERN 

 
เสาวณิต ร่มศรี จ าเนียร พลหาญ  สุรัตน์ ดวงชาทม 

Saowanit Romsri, chamnian  Pollaharn, Surat  Dungchatom 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาและเพ่ือศึกษาผลทดลองใช้กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งขั้นตอนการวิจัยเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปัญหา และแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา โดยส ารวจกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 544 
คน แยกเป็น ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือรองผู้อ านวยการโรงเรียน 272 คน และหัวหน้างานพัฒนา
หลักสูตร 272 คน สนทนากลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 15 คน ระยะที่ 2 การพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา โดยศึกษากรณีตัวอย่างที่ดี 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน
ขอนแก่นพัฒนศึกษา โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม และโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ตรวจสอบยืนยัน
ความถูกต้องเหมาะสมของร่างกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา โดยการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 15 คน ระยะที่ 3 การทดลองใช้กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
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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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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กับโรงเรียน 3 แห่ง เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม 
แบบบันทึกการสัมภาษณ์ แบบศึกษาเอกสาร แบบประเมินผลการด าเนินงาน และแบบประเมินความ
พึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณ และ
การวิเคราะห์เนื้อหา ส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ  ผลการศึกษาพบว่า   
  1. โรงเรียนมีสภาพปัจจุบัน และปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
  2. กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 5 ขั้นตอน คือ 1) การ
เตรียมความพร้อม 2) การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 3) การใช้หลักสูตรสถานศึกษา 4) การ
ประเมินและสรุปผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา และ 5) การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  3. ผลการทดลองใช้กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า โรงเรียนได้
ด าเนินการทุกขั้นตอน  
ค าส าคัญ : กระบวนการบริหารจัดการ, หลักสูตรสถานศึกษา,  โรงเรียนมัธยมศึกษา,  ส านักงาน- 
   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ABSTRACT 
 Objectives of this research were : 1) to study the current situations, 
problems, and guidelines for school curriculum management, 2) to develop and    
3) to study the findings from trying out the school curriculum management process 
in secondary schools under the Office of  Basic Education Commission of North-
Eastern. There were 3 phases of research, Phase 1 : the study of current situations, 
problems, and guidelines for school curriculum management were 544 samples 
including 272 school directors or assistant school directors, 272 heads of curriculum 
development division, 15 key informants of focus group, Phase 2 : the development 
of school curriculum management process based on 3 case studies; Khon-Kaen 
Pattanasuksa School, Som-Poy Pittayakhom School, and Benchama Maharat School. 
The tentative process was investigated the accuracy and propriety by 15 experts 
using evaluation form, and Phase 3 : the school curriculum management process 
was implemented in 3 schools. The instrument using for data collection included 
the questionnaire, focus group, interview, documentary study, evaluation form, and 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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satisfaction form.  The data were analyzed the mean and standard deviation 
through the quantitative data, and the content analysis through qualitative data. 
The research findings found that :      
  1. The schools’ current situations and problems in overall were at the     
medium level.   
  2. The school curriculum management process in secondary schools 
under the Office of Basic Education Commission of North-Eastern consisted of 5 
steps; 1) the preparation, 2) the forming school curriculum, 3) the curriculum 
implementation, 4) the evaluation and curriculum implementation conclusion, and  5)  
the improvement and  school curriculum development. 
  3. The findings of school curriculum management process 
implementation were found the schools had implemented all steps of school 
curriculum management process.  
Keywords : management process,  school curriculum,  secondary schools,  Office of  
     Basic Education Commission, North-Eastern. 
 
1. บทน า 
 สถานศึกษามีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ สถานศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและด าเนินการน า
หลักสูตรสู่การปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องสร้างความ
มั่นใจต่อพ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชนว่า ผู้เรียนจะมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ตลอดจนเกิดสมรรถนะส าคัญตามที่หลักสูตรก าหนด ดังนั้นสถานศึกษาจะต้อง
ออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องและครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังต้องมีการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ โดยการ
เตรียมความพร้อมในการใช้หลักสูตร มีการวางแผนการใช้ ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจ เตรียมบุคลากร เตรียมงบประมาณ และอาคารสถานที่ ซึ่งถ้าการวางแผนงาน
ละเอียดรอบคอบและมีขั้นตอนจะท าให้การใช้หลักสูตรประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย  ดังนั้น 
โรงเรียนควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม เนื่องจาก
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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สถานศึกษาแต่ละแห่งมีบริบทที่แตกต่างกันทั้งในด้านงบประมาณ ทรัพยากร สถานที่ และบุคลากร 
ผู้เรียนก็มาจากพ้ืนฐานทางครอบครัวท่ีแตกต่างกัน เช่น ที่อยู่อาศัยหรือความเป็นอยู่ ฐานะทาง
เศรษฐกิจ สภาพสังคม ความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน และความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้น ในการ
วางแผนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาจึงควรให้สอดคล้องสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าว
ด้วย นอกจากนี้ สถานศึกษาจะต้องมีการก ากับ ติดตาม ดูแลคุณภาพการจัดท าหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ครบวงจร ต่อเนื่อง และน าผลมาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552 : 35) 
 จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการจัดท าและใช้
หลักสูตร จึงมีความสนใจที่จะพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือให้
ได้ข้อมูลในการเตรียมการพัฒนาและใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ของโรง เรี ยนมั ธยมศึกษา สั งกัดส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และจะเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาและผู้เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาของโรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย วางแผน พิจารณา ปรับปรุง 
ด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อคุณภาพ
ของนักเรียนและตอบสนองเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 และท่ี 
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ได้เป็นอย่างดี 
 

2. วัตถปุระสงค์การวิจัย  
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
 2.2 เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
 2.3 เพ่ือศึกษาผลการทดลองใช้กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยก าหนดวิธีด าเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่  
  ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ก าหนดกรอบเนื้อหา แล้วด าเนินการดังนี้ 
   1.1 จัดสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ (Focus Group Discussion) เพ่ือยืนยันกรอบ
เนื้อหา พร้อมทั้งศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 15 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และน าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา 
   1.2 ส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เพ่ือสอบถามสภาพปัจจุบัน
และปัญหา ส่วนแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาใช้ค าถามปลายเปิด แบบสอบถามได้
หาคุณภาพด้านความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ (IOC) มีค่าตั้งแต่ 0.60-1.00 ซึ่งมากกว่า 
0.50 จ านวน 93 ข้อ น าไปสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือรองผู้อ านวยการ
โรงเรียน และหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 
ได้ 272 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 544 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยหา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) แล้วน าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา 
 ระยะที่ 2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ด าเนินการดังนี้ 
   2.1 การหาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา โดยการศึกษาตัวอย่าง
ที่ดี (Best Practice Study) จ านวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา โรงเรียนส้มป่อย
พิทยาคม และโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
โดยใช้แบบสัมภาษณ์กลุ่มและแบบบันทึกการศึกษาเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) และน าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา 
  2.2 จัดท าร่างกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา โดยการสังเคราะห์แนว
ทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้จากการสนทนากลุ่ม และการส ารวจโดยใช้
แบบสอบถามในระยะที่ 1 น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อนน าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 15 ท่าน 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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เพ่ือประเมินและยืนยัน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ฐานนิยม และ
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วน าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา 
  ระยะที่ 3 การทดลองใช้กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษากับโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จ านวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียน
ดู่น้อยประชาสรรค์ โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ และโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โดย
ด าเนินการดังนี้ 1) ประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรทุกคนในโรงเรียน           
2) โรงเรียนด าเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของผู้วิจัย 3) ผู้วิจัย
ประเมินผลการทดลองใช้เก็บรวบรวมข้อมูลผลการทดลองโดยใช้แบบตรวจสอบและแบบสัมภาษณ์
ผลการด าเนินงาน และแบบประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 4.1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า   
1) การเตรียมความพร้อม โรงเรียนส่วนใหญ่จะเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ไว้ดี พร้อมที่จะ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหลักสูตรตลอดเวลา เพ่ือสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีการนิเทศ 
ติดตาม ให้ความช่วยเหลือของศึกษานิเทศก์ นักเรียนและชุมชน ไม่มีส่วนร่วมในการเตรียมการ ไม่ได้
จัดท าคู่มือการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและก าหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  2) การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ครูจะท าแผนการจัดการเรียนรู้ไม่เป็นปัจจุบันและ
ท าไม่ครบทุกวิชา ส่วนใหญ่จะจัดท าในวิชาที่ถนัดๆ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง  
ผู้บริหารจึงก าหนดให้ท าแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยคนละ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือลดภาระ
งานให้ครู 3) การใช้หลักสูตรสถานศึกษา ส่วนใหญ่สามารถด าเนินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาได้ทุก
ขั้นตอน แต่ขาดความต่อเนื่อง  4) การประเมินและสรุปผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนส่วน
ใหญ่ไม่ได้ด าเนินการอย่างชัดเจนนัก ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล ไม่มีการประเมิน และไม่
มีการท ารายงานสรุปผลการประเมิน ไม่มีการสะท้อนผลการสอนร่วมกันระหว่างครูผู้สอน ไม่มี
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล บุคลากรทุกฝ่ายไม่มีส่วนร่วมด าเนินการไม่มีการประเมินจาก
หน่วยงานภายนอก ไม่ได้น าเสนอผลการประเมินแก่หน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง ไม่ได้ประชุม
ชี้แจงสรุปผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาต่อผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือหาข้อเสนอแนะ ปัญหาและแนวทาง
พัฒนา 5) การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ส่วนใหญ่ไม่ค่อยพบว่าโรงเรียนปรับปรุง
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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หลักสูตรโดยใช้ผลการประเมินแต่จะปรับปรุงหลักสูตรตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
ความพร้อมของครู ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่จะปรับปรุงหลักสูตรตามความต้องการของชุมชน  
 4.2 ผลการศึกษาสภาพปัญหากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  พบว่า       
1) การเตรียมความพร้อม โรงเรียนขนาดเล็กมีบุคลากรน้อยไม่สามารถแต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่
ตรงกับความรู้ความสามารถได้ท าให้บางงานที่รับผิดชอบด าเนินการไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ นักเรียนไม่มี
ส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อม ไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น  คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก ไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น บุคลากรไม่
ยอมรับซึ่งกันและกัน ท าให้มีปัญหาในการบริหารจัดการ โรงเรียนไม่ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
บุคลากรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยท าเป็นคู่มือท าให้การปฏิบัติหน้าที่ในบางงานเกิดความเข้าใจผิด
ว่าเป็นบทบาทของตัวเองหรือไม่ เกิดปัญหาไม่พอใจซึ่งกันและกัน 2) การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
ขาดการนิเทศภายในที่เข้มแข็งและเป็นระบบ และมาตรการที่ชัดเจนส าหรับก ากับติดตามให้ความ
ช่วยเหลือ เกี่ยวกับการท าแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ขาดการให้ความช่วยเหลือครูด้านเอกสาร 
3) การใช้หลักสูตรสถานศึกษา ครูไม่ยอมรับซึ่งกันและกันท าให้มีปัญหาต่อการนิเทศ ติดตาม 
โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดใหญ่ซึ่งมีครูอาวุโสมากๆ ขาดความต่อเนื่องในด้านการจัดห้องเรียนให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ สาเหตุอาจเนื่องมาจากการก ากับติดตามจากฝ่ายบริหารไม่ต่อเนื่อง ไม่มีเครือข่ายการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน เนื่องจากไม่เคยด าเนินการ  4) การประเมินและสรุปผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้ด าเนินการอย่างชัดเจน เนื่องจากก าหนดบทบาทผู้รับผิดชอบไม่
ชัดเจน 5) การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เมื่อการประเมินผลไม่ชัดเจนจะส่งผลให้ไม่
สามารถน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาได้ ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น
ผลลัพธ์จากการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  
 4.3 ผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า 1) การเตรียม
ความพร้อม มีขั้นตอนดังนี้ 1.1) การเตรียมบุคลากร  ควรด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ตรง
กับความรู้ความสามารถ ให้ชุมชนและนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม เป็นที่ยอมรับของเพ่ือนร่วมงาน 
จัดท าค าสั่งให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร พัฒนาคณะกรรมการทุกคนให้มีความรู้ความสามารถ
เรื่องหลักสูตรและเป็นทีมงานที่มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน     1.2) จัดท าระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ ควรด าเนินการประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนร่วมกัน มีขั้นตอนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่มีระบบเชื่อถือได้ มีเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน จัดเก็บให้เป็นระบบ ค้นหาได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว น าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการเก็บ
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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รวบรวมข้อมูล 1.3) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจ ควรด าเนินการประชุมวางแผน
ร่วมกันของผู้รับผิดชอบที่ได้รับแต่งตั้ง จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา 
ท างานร่วมกันตามแผนที่ก าหนดไว้ ด าเนินการประชาสัมพันธ์หลายๆ วิธี  1.4) สนับสนุน
งบประมาณและทรัพยากร ควรด าเนินการโดยจัดสรรงบประมาณไว้ให้ชัดเจน เพียงพอ เตรียม
ทรัพยากรให้พร้อมและเพียงพอ และจัดท าโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการ  1.5) การจัดอาคาร 
สถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ควรด าเนินการโดยจัดห้องเรียนให้สะอาด บรรยากาศน่าเรียน 
ห้องเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนครบถ้วน มีบอร์ดส าหรับแสดงผลงานนักเรียน  1.6) จัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ โดยด าเนินการประชุมผู้รับผิดชอบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา ระยะกลาง 3-5 ปี จัดท าแผนปฏิบัติการรายปี  2) การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา มี
ขั้นตอนดังนี้ 2.1) ก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับปรัชญาและวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน 2.2) ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับปรัชญาและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  
2.3) ก าหนดโครงสร้างของหลักสูตร และจัดสัดส่วนเวลาเรียน  2.4) วิเคราะห์มาตรฐานช่วงชั้น 
จัดท าเป็นมาตรฐานการเรียนรู้รายปีและรายภาค 2.5) ก าหนดสาระการเรียนรู้รายปีและรายภาคที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 2.6) ก าหนดเวลา หน่วยการเรียน สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 
2.7) บูรณาการสาระการเรียนรู้กับกลุ่มสาระอ่ืน 2.8) ควรบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเข้าไป
ด้วย เช่น เรื่องการก าจัดขยะซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส าหรับโรงเรียน เป็นต้น 2.9) ก าหนดหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติ การวัดและการประเมินผลทั้งด้านความรู้ ทักษะ และกระบวนการ  2.10) ก าหนด
สาระของหลักสูตรให้ครบทุกองค์ประกอบ 2.11) ก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2.12) จัดท า
หลักสูตรจริงอย่างมีระบบ ขั้นตอน ถูกต้อง ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ  2.13) ใช้กิจกรรมการเรียน
การสอนแบบบูรณาการหรือการสอนเป็นทีม 3) การใช้หลักสูตรสถานศึกษา มีขั้นตอนดังนี้ 3.1) การ
วางแผนการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ควรด าเนินการโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ จัดหา เลือก ใช้ ท า และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและพอเพียงจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความสนใจ
และความสามารถของผู้เรียน วิจัยเพ่ือพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูทุกคนท าหน้าที่เป็นครูแนะแนว และครูที่ปรึกษาส่งเสริมให้นักเรียนใช้
แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียน เตรียมเอกสาร หลักฐาน แหล่ง
สืบค้นงานให้ทันสมัย สอดคล้องกับผู้เรียน วางแผนสร้างและใช้สื่ออย่างเป็นระบบ ชี้แจง ท าความ
เข้าใจให้ครูวางแผนด าเนินการร่วมกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จัดอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน ให้เอ้ือ
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ต่อการเรียนรู้ 3.2) การด าเนินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
จึงต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  จัดครูเข้าสอนตรงตามวุฒิ
การศึกษา/วิชาเอก จัดกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย ตามความสนใจและตามศักยภาพของผู้เรียน 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตรงตามที่ก าหนด มีการใช้และส่งเสริมให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งใน
และนอกโรงเรียน มีการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาประกอบกิจกรรมการเรียนการ
สอน ก าหนดตารางสอนซ่อมเสริมของกลุ่มสาระ ท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาการจัดการเรียน
การสอนและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน มีการควบคุม ก ากับ ติดตาม และสั่งการอย่างใกล้ชิดและ
จริงจังโดยผู้บริหารโรงเรียน เน้นการนิเทศภายในอย่างจริงจัง มีระบบขั้นตอนที่ชัดเจน  โดยผู้นิเทศ
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เกี่ยวกับหลักสูตร มีการนิเทศติดตามโดยหน่วยงานต้น
สังกัด มีแผนหรือโครงการนิเทศภายในและด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีการประเมินคุณภาพภายใน
อย่างเป็นระบบ มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School  Base Management : 
SBM) จัดให้มีการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาโดยองค์กรภายนอก สถานศึกษามีการรายงาน
การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นประจ าปี (ปี/ภาค) มีการสะท้อนผลการสอนร่วมกันระหว่างครูผู้สอน ควร
ใช้กระบวนการ PLC เข้ามาช่วย จัดท าคู่มือการใช้หลักสูตร วัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง  
4) การประเมินและสรุปผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา มีขั้นตอนดังนี้ 4.1) การประเมินผลการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา ด าเนินการโดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
ประเมินขั้นตอนการใช้หลักสูตรทุกขั้นตอน และมีการนิเทศ ติดตาม ประเมิน และบันทึก 4.2) การ
สรุปผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โดยรายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาแต่ละ
กลุ่มสาระ 4.3) การรายงานผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โดยท ารายงานสรุปผลการ
ประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปเล่มและท าเป็นแผ่นพับ หรือสรุปย่อ เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ มีการประชุมชี้แจงสรุปผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาต่อที่ประชุมเพ่ือหา
ข้อเสนอแนะ ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร มีการประเมินผลการใช้
หลักสูตรจากหน่วยงานภายนอก มีการน าเสนอผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาแก่
หน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง 5) การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีขั้นตอนดังนี้ 
5.1) สร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกคนทราบและเห็นความส าคัญของการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรอยู่ตลอดเวลา 5.2) ผู้รับผิดชอบพิจารณาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหา
สาเหตุของปัญหา โดยประกอบด้วยผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมมือกัน 5.3) ชี้แจง
ผลการด าเ นินงานบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง และชุมชน  5.4) มีการถอดบทเรียนจากการใช้
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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หลักสูตรที่ผ่านมา 5.5) จัดท าแผนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 5.6) สถานศึกษาน าผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนปรับปรุง  
และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร 5.7) สถานศึกษาด าเนินการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย
ความร่วมมือของผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
  5.1. การเตรียมความพร้อม  สิ่งส าคัญในการเตรียมความพร้อมเพ่ือการจัดท าหลักสูตร 
สถานศึกษาคือการพัฒนาบุคลากร โดยการสร้างความตระหนักและให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของตน ตั้งใจปฏิบัติงาน ยอมรับซึ่งกันและกัน เพราะบุคลากรเป็นผู้ขับเคลื่อนให้
กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ด าเนินการไปได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้น บุคลากรทุก
คนจะต้องได้รับการพัฒนาเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
เช่น การประชุม อบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นต้น 
โรงเรียนจึงมีแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรบรรจุไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทั้งจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่จัด
ในเร่ืองเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Prueang  
Chanda (2006) ที่ศึกษาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งพบว่า การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จนั้น ขึ้นอยู่กับความ
พร้อมและความจริงจังของผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา ที่จะต้องตระหนัก
และท าความเข้าใจร่วมกันว่า การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา เป็นหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการ โรงเรียน
จะต้องเตรียมความพร้อมคณะครูให้มาก โดยส่งครูเข้ารับการอบรม จัดให้มีการศึกษาดูงานจาก
โรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จ การอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน 
 5.2. การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  พบว่า ระบบข้อมูลและสารสนเทศก็เป็นข้อมูลที่
จะต้องน ามาวิเคราะห์ก่อนเริ่มต้นจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนักเรียน ซึ่งโรงเรียน
จะต้องจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง แต่จากผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก จัดเตรียมข้อมูลและสารสนเทศไม่ครบถ้วนในบางส่วน เช่น ข้อมูลความต้องการของ
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ที่เก็บข้อมูลและวิเคราะห์อย่างมีระบบเชื่อถือได้ โดยทุกฝ่ายมี
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ส่วนร่วม เป็นต้น ซึ่งโรงเรียนควรจัดท าให้สมบูรณ์เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพในปีต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ Thira  Runcharoen (2007) ได้กล่าวถึง แนวทางการจัด
หลักสูตรขั้นพ้ืนฐานว่า ทุกส่วนในสังคมมีส่วนในการจัดการศึกษา รวมไปถึงคณะกรรมการ
สถานศึกษามีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ และก ากับโรงเรียนตามธรรมนูญ โดย
องค์กรภายนอกมีบทบาทในการก ากับและประเมินผลคุณภาพการศึกษา และมีการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนในการจัดหาสื่อดี มีคุณภาพ มีความหลากหลาย ทันสมัย ตรงตามความ
ต้องการ และจัดให้มีเอกสารประกอบการศึกษาค้นคว้าในเรื่องของการวัดและประเมินผล  
  5.3 การใช้หลักสูตรสถานศึกษา จากผลการวิจัย พบว่า ครูมีการจัดการเรียนการสอน
ตามโครงสร้างของหลักสูตรด้วยวิธีการที่หลากหลายและให้ทันตามเวลาที่ก าหนดในแผนการจัดการ
เรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการใช้หลักสูตร การนิเทศ ติดตามให้ความช่วยเหลือกัน
และกันของครู และการใช้กระบวนการ PLC เพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน สอดคล้องกับ Kan  
Rueang Montri (2010) ได้สรุปไว้ว่า ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการปฏิรูปการเรียนรู้และกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การด าเนินการเพ่ือจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาและความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น ด าเนินการเพ่ือ
จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ด าเนินการเพ่ือจัดหาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนการสอน จัดหาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิรูปการ
เรียนรู้  
  3.4 การประเมินและสรุปผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  พบว่า มีการด าเนินงานโดย
การนิเทศ ติดตาม การเยี่ยมชั้นเรียน การสังเกตการสอน โดยผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการ
นิเทศที่ได้รับแต่งตั้ง การเยี่ยมบ้านนักเรียน การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ การนิเทศจาก
ศึกษานิเทศก์ และวิธีการอ่ืน ๆ ที่มีแผนงาน/โครงการเอาไว้แต่ยังไม่ด าเนินงาน ได้แก่ การประเมิน
คุณภาพภายใน การเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  และการประเมินคุณภาพการบริหาร
จัดการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส่วนการสรุปผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ก็ด าเนินการในบาง
กิจกรรม ได้แก่ สรุปผลการนิเทศ ติดตาม การเยี่ยมชั้นเรียน การสังเกตการสอนในภาคเรียนที่ 1  
สรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน สรุปผลการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้  ซึ่งมอบหมายให้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และครูเป็นผู้ด าเนินการ จากนั้นรายงานโดยการน าเสนอในที่ประชุมครู เมื่อสิ้นภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Prueang  Chanda (2006) ให้ข้อเสนอแนะไว้
ว่า การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นงานส าคัญที่จะต้องด าเนินการในทุกขั้นตอน
ของการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนควรจัดให้มีระบบการนิเทศภายในและประสานให้เกิด
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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การนิเทศภายนอกโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้เกิดความถูกต้องในการด าเนินการ  และสอดคล้อง
กับ Ruchi  Phusara (2002) ที่มีทัศนะว่า การนิเทศ ติดตามผลเป็นหน้าที่ที่ส าคัญประกาศหนึ่งของ
ผู้บริหารโรงเรียนหรือเรียกได้ว่าเป็นการนิเทศภายในโรงเรียน การนิเทศ ติดตามผลการใช้หลักสูตรจะ
ช่วยให้หลักสูตรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ การนิเทศติดตามควรมีลักษณะเป็นการส่งเสริม ร่วมมือ มิใช่
จับผิด บังคับ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป ผู้วิจัยสรุปข้อเสนอแนะทั่วไปดังนี้ 1) จากผลการวิจัยพบว่า 
โรงเรียนทั้ง 3 ขนาด มีบริบทด้านความพร้อมที่แตกต่างกัน ได้แก่ งบประมาณ จ านวนคน เป็นต้น 
ดังน้ัน ในการน ากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษานี้ไปใช้ ควรปรับให้เหมาะสมกับ
บริบทของแต่ละโรงเรียน 2) จากผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนไม่ได้มีการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาที่ชัดเจน ท าให้การด าเนินงานที่ผ่านมาขาดการด าเนินงานในรายละเอียดย่อยไปหลาย
ประเด็น ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลังสูตร ตลอดจนการน าผลการประเมินมาใช้ เป็นต้น ดังนั้น 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ซึ่งเป็น หน่วยงานต้นสังกัดควรมีนโยบายการก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
เพ่ือสร้างความตระหนักให้กับโรงเรียนทุกแห่งทุกสังกัด และมีการก ากับ ติดตามอย่างจริงจัง 
ตลอดจนให้การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่ อง และ
สถานศึกษาทุกแห่งควรก าหนดนโยบายให้มีการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา และด าเนินการ
อย่างมีระบบที่ชัดเจนด้วย 
 6.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  1) ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบกระบวนการ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามขนาดของโรงเรียน คือ ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่  2) ควรมี
การวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มาส่งเสริมสนับสนุนให้กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาประสบผลส าเร็จ  3) ควรมีการวิจัย พัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา ส าหรับสถานศึกษาในสังกัดอ่ืน ๆ หรือพ้ืนที่อ่ืน ๆ เพ่ือให้ได้กระบวนการที่เหมาะสมกับ
บริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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หลักนิติธรรมกบัมาตรการทางอาญาตอพระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนา 
The Rule of Law and Criminal Measures Against Buddhist Monks 

 

วันชัย  แสงสุวรรณ∗   
 

บทคัดยอ 
 ดุษฎีนิพนธฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงสภาพปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอ
กฎหมายทางดานมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับหลักนิติธรรมกับมาตรการทางอาญาตอพระภิกษุ
สงฆในพระพุทธศาสนา วามีปญหาอยางไร แลวควรแกไขอยางไร เพ่ือใหกฎหมายมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึนการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชการศึกษาวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) ท่ีเก็บรวบรวมได โดยใชวิธีวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
โดยศึกษาจาก เอกสาร บทความ บทวิเคราะห ท้ังจากสื่อมวลชน รายงานวิชาการ งานวิจัย 
วิทยานิพนธ กฎหมายระเบียบ คาสั่ง สื่ออีเล็กทรอนิกส และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ การวิเคราะห
ขอมูลในการตีความในลักษณะวิเคราะหตามหลักเหตุผล 
 ผลการวิจัยพบวา (1) ปญหาขอเท็จจริง การใชมาตรการทางอาญาตอพระภิกษุสงฆท่ีถูก
กลาวหาวากระทาผิดอาญา โดยพนักงานสอบสวนสามารถใชดุลพินิจในการปลอยชั่วคราวไดตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535 และหากพนักงาน
สอบสวนไมอนุญาตใหมีการปลอยชั่วคราว พระภิกษุสงฆท่ีถูกกลาวหาวากระทาความผิดอาญาตอง
สละสมณเพศทันที ซ่ึงทาใหสถานภาพความเปนพระภิกษุสงฆตองสิ้นสุดลง ท้ังท่ีศาลยังไมได
พิพากษาวาพระภิกษุสงฆกระทาความผิดจริงหรือไม มาตรการดังกลาวของพนักงานสอบสวน ทาให
มีผลกระทบตอความรูสึกของประชาชนชาวพุทธ อีกท้ังยังกระทบตอองคกรของสงฆและสถานภาพ
ของพระภิกษุสงฆ (2) ปญหาขอกฎหมาย เนื่องจากพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535 ไดบัญญัติใหอานาจแกพนักงานสอบสวนในการใชดุลพินิจในการ
ปลอยชั่วคราวไดสาหรับคดีอาญาทุกคดี โดยมิไดแยกประเภทความผิดไวใหชัดเจน ประกอบกับ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิไดบัญญัติเรื่องการปลอยชั่วคราวสาหรับพระภิกษุสงฆไว 
ทาใหพนักงานสอบสวนตองดาเนินการไปตามกฎหมายโดยใชวิธีการปลอยชั่วคราวเหมือนกับบุคคล
ท่ัวไป โดยไมไดคานึงถึงความรูสึกของประชาชนชาวพุทธสวนใหญของประเทศท่ีนับถือพุทธศาสนา
และเปนการไมรักษาความสมดุลระหวางอานาจรัฐในการนาตัวผูกระทาความผิดมาลงโทษและหลัก
เสรีภาพของพระภิกษุสงฆ และไมเปนไปตามหลักนิติธรรมตามท่ีรัฐธรรมนูญกาหนดไว ประกอบกับ
องคกรคณะสงฆอยางมหาเถรสมาคมและองคกรของรัฐท่ีมีหนท่ีกากับดูแลพระพุทธศาสนาคือ สา
นักงานพุทธศาสนาแหงชาติมีความออนแอ ไมสามารถดูแลปกปูองคุมครองพระภิกษุสงฆกรณีถูก
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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กลาวหาวากระทาความผิดอาญา โดยการเขาไปมีสวนรวมกับพนักงานสอบสวนในการพิจารณาการ
ปลอยชั่วคราว เพ่ือเปนการถวงดุลอานาจและใหเกิดความยุติธรรมได 
คําสาคัญ : มหาเถรสมาคม, หลักนิติธรรม 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this Thesis was to study of problems, facts and legal issues 
related to legal measures regarding the rule of law and criminal measures against 
Buddhist monks. To solve the problem, and how should we solve it? In order to 
make the law more effective. This research was qualitative research using the 
collected documentary research. The content analysis was based on the analysis of 
the literature. Research Reports, Thesis, Laws Orders Electronic Media and related 
research. Analysis of data in interpretations based on rational analysis. 
 The research found that (1) Fact sheet the application of criminal 
measures against monks accused of criminal offenses. The investigating officers can 
use the discretion of temporary release under the Monastic Act 2505, as amended 
(No. 2) BE 2535. If the investigator does not allow temporary release. The monk 
who is accused of criminal offense must leave the Buddhist monkhood 
immediately, thus ending the monk's status, even if the court has not yet ruled that 
the monk committed the offense. These measures of the investigating officers make 
an impact on the feelings of the Buddhist people. It also affects the monastic 
organization and the status of the monk. (2) legal Issues Because the Sangha Act, BE 
2505 (No. 2), BE 2535 (1992), empowers investigators to exercise discretionary power 
to release temporarily for every criminal case. It has not explicitly classified the 
offense. The Criminal Procedure Code did not provide for temporary release of a 
monk. And the investigator must comply with the law by using the temporary 
release method as the person. It did not take into account the feelings of the 
majority of Buddhists in the country, and does not maintain a balance between the 
power of the state to bring the offender to justice and the principle of the monk's 
freedom and not according to the rule of law as prescribed by the Constitution. 
The monks' organizations, such as the Sangha and the governmental organizations 
responsible for the administration of Buddhism The National Buddhism Office is 
weak. The monks' organizations cannot protect the monks who have been accused 
of criminal offenses by joining with the investigating officers to consider the 
temporary release to balance the power and justice. 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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1.บทนํา 
 กฎหมายและศาสนาเปนสัญลักษณหรือเปนเครื่องมือในการพัฒนาคน เปนกฎเกณฑใน
การบังคับเพ่ือใหบุคคลอยูในระเบียบวินัยและอยูในความดี สังคมจึงจะอยูกันอยางเปนสุข ศาสนาสั่ง
สอนใหคนทาความดี ละเวนความชั่วและทาจิตใหบริสุทธิ์โดยปลูกจิตสานึกใหทุกคนปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบ สวนกฎหมายนั้นเปนกฎเกณฑบังคับใหคนอยูในระเบียบวินัยเพ่ือความสงบสุขเรียบรอยใน
สังคม และกฎหมายท่ีดีตองบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยางเสมอภาค 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 3 วรรคสอง ไดบัญญัติและ
ไดรับรองหลักนิติธรรมไววา “รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องคกรอิสระ และหนวยงานของรัฐ ตอง
ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพ่ือประโยชนสวน รวมของ
ประเทศชาติและความผาสุขของประชาชนโดยรวม” (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 : 4) เห็นไดวารัฐธรรมนูญซ่ึงเปนกฎหมายสงูสุดของประเทศไดใหความสาคัญกับ
หลักนิติธรรม และไดถูกทาใหปรากฏในบทบัญญัติแหงกฎหมายอยางเปนรูปธรรม สามารถจับตอง
ไดโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จากการท่ีหลักนิติธรรมเปนแนวคิดหรือทฤษฎีท่ีมีสภาพ
เปนนามธรรมตลอดมา จึงเปนเรื่องท่ีสาคัญอยางยิ่ง อยางนอยท่ีสุดก็ไดประกาศความสาคัญของ
หลักนิติธรรมไวอยางชัดเจนในกฎหมายสูงสุดของประเทศ หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง 
หลักพ้ืนฐานแหงกฎหมาย ท่ีมาของกฎหมาย การเคารพเชื่อฟงกฎหมาย การใชการตีความกฎหมาย 
การบังคับใชกฎหมาย หลักธรรมชาติ หลักธรรม (บทบัณฑิตย นิตยสารของเนติบัณฑิตยสภา.2555 : 
32) ซ่ึงกระบวนการยุติธรรมท้ังหลายจะตองไมฝุาฝนหรือขัดแยงตอหลักนิติธรรมดังกลาว รัฐตอง
ปกครอง ดวยกฎหมายและอยูภายใตกฎหมาย แมการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีรัฐตามกฎหมาย 
ซ่ึงองคกรของรัฐไมมีแนวทางในการปฏิบัติท่ีแนนอนวาจะทาอยางไรก็ตาม แตทุกคนเขาใจวาการฝุา
ฝนหลักนิติธรรมนั้นไมมีผลบังคับแตอยางใด เพราะเปนเรื่องของจิตใจและเปนเรื่องของนามธรรม
เทานั้น แตคนเหลานั้น ไมทราบวาการไมปฏิบัติตามกฎหมายเปนการขัดตอหลักนิติธรรม หาก
เพียงแตรูวาตองปฏิบัติตามกฎหมาย เพราะกฎหมายไดบัญญัติไวชัดเจน แตหลักนิติธรรมไมได
บัญญัติไวเฉพาะวาตองทาอยางไร หากฝุาฝนจะมีผลอยางไร โดยเฉพาะการกระทาของเจาหนาท่ีนั้น
จะตองมีกฎหมายรองรับและจะกระทาเกินขอบเขตหรือเกินเจตนาของกฎหมายไมได การปฏิบัติ
หนาท่ีของเจาหนาท่ีในการบังคับใชกฎหมายกับบุคคลในประเทศโดยไมคานึงถึงหลักนิติธรรม จะทา
ใหเกิดความเสียหายแกประเทศเปนอยางมาก เพราะหลักนิติธรรมเปนหลักท่ีสามารถเชื่อมโยง
ระหวางกฎหมายกับหลักธรรมอยางดีท่ีสุดท่ีจะทาใหเกิดความยุติธรรม พระพุทธศาสนาเปนศาสนา
ท่ีชาวไทยสวนใหญนับถือกันมาชานานและยังมีอิทธิพลตอความคิด จิตใจและเปนศูนยรวมจิตใจของ
ชาวไทยตั้งแตสมัยโบราณ จนกลายเปนจารีตประเพณีคู กับสังคมไทยอยางแนบแนน และ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยังบัญญัติคุมครองพระพุทธศาสนาเถรวาทไว
ในมาตรา 67 วรรคสอง วา “ในการอุปถัมภและคุมครองพุทธศาสนาอันเปนศาสนาท่ีประชาชนชาว
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ไทยสวนใหญนับถือมาชานาน รัฐพึงสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาเถรวาทเพ่ือใหเกิดการพัฒนาจิตใจและปญญา และตองมีมาตรการและกลไกในการ
ปองกันมิใหมีการบอนทาลายพระพุทธศาสนาไมวาในรูปแบบใด และพึงสงเสริมใหพุทธศาสนิกชนมี
สวนรวมในการดาเนินมาตรการหรือกลไกดังกลาวดวย” (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 : 17) 
 จะเห็นไดวาท้ังหลักนิติธรรมและพระพุทธศาสนาเปนเรื่องท่ีสาคัญคูบานเมืองและเปน
หลักสาคัญของประเทศชาติและประชาชนชาวไทย รัฐธรรมนูญจึงตองบัญญัติไว หลักนิติธรรมนั้น
เปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานในการใหความเปนธรรมแกประชาชนโดยท่ัวไป โดยเฉพาะ
กระบวนการยุติธรรมของผูตองหาหรือจาเลยในคดีอาญา จะตองไดรับโอกาสตาง ๆ เพ่ือประโยชน
ในการตอสูคดีของตนเองอยางเต็มท่ีตามข้ันตอนวิธีการและกระบวนการของกฎหมายเพ่ือเปด
โอกาสใหผูตองหาหรือจาเลยพิสูจนความบริสุทธิ์ของตน รัฐและเจาหนาท่ีรัฐจึงไมสามารถท่ีจะใชอา
นาจไดตามอาเภอใจ การใชอานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีรัฐตองเปนไปตามกฎหมาย การกระทาใด ๆ 
ท่ีไมมีกฎหมายรองรับหรือใชดุลพินิจเกินขอบเขต จึงไมชอบดวยกฎหมาย หลักนิติธรรมในสวนนี้จึง
มุงคุมครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนอยางแทจริง สวนในทางพระพุทธศาสนาท่ีรัฐธรรมนูญได
บัญญัติไวอยางชัดเจนเชนเดียวกับหลักนิติธรรมนั้น แสดงวาเจตนารมณของกฎหมายไดใหความ
สาคัญกับหลักนิติธรรมและพระพุทธศาสนาซ่ึงคนไทยเคารพนับถือกันมาชานาน อีกท้ังบทบัญญัติ
ดังกลาวยังมีความสอดคลองกับพระปฐมบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 
ท่ีวา “เราจะปกครองแผนดินโดยธรรม เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนชาวสยาม” และพระราช
ดารัสท่ีวา “ประชาชนไมไดตองการกฎหมาย แตตองการความยุติธรรมโดยมีกฎหมายเปนเครื่องมือ
นาไปสูความยุติธรรมเทานั้น” (พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช พระมหากษัตริย : พระบิดาแหงแผนดิน. 2560 : 1) ดังนั้นจึงเห็นไดวาพระองคทานไมไดใช
กฎหมายปกครองประเทศเพียงอยางเดียว แตจะปกครองแผนดินโดยธรรม เปนการเหมาะสมแลวท่ี
รัฐธรรมนูญซ่ึงเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศบัญญัติรับรองพระพุทธศาสนากับหลักนิติธรรมไว
อยางชัดเจน จึงเห็นความสัมพันธและความเชื่อมโยงของหลักพุทธธรรมกับหลักนิติธรรมอยางมี
ระบบ 
 ศาสนามีความสาคัญตอมนุษยและมีบทบาทสาคัญในฐานะท่ีศาสนาเปนเครื่องคาจุนโลก
ใหเกิดความสงบและมีสันติภาพ เปนรากฐานของศีลธรรมและศีลธรรมสรางความเปนมนุษยให
สมบูรณศาสนาจึงมีอิทธิพลและอานาจในสังคมมนุษย ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท
เปนศาสนาประจาชาติ แมวาไมไดบัญญัติใหเปนศาสนาประจาชาติไวในรัฐธรรมนูญก็ตาม แต
พระมหากษัตริยของประเทศไทยทรงเปนพุทธมามกะมาตั้งแตโบราณ และความเปนพุทธมามกะนั้น
ก็ไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทเปนศาสนาดั้งเดิมท่ี
ประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือมาชานานตั้งแตสมัยสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา ตลอดมาจนถึงสมัยกรุง
รัตนโกสินทร จนเปนสถาบันคูชาติไทย เปนแหลงกาเนิดศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของ
ชนชาติไทย รวมท้ังเปนศูนยรวมจิตใจท่ีนาไปสูการรวมชาติแหงความเปนไทย ในปจจุบันมีประชาชน
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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คนไทยนับถือศาสนาพุทธมากกวารอยละ 90 จึงนับไดวาพระพุทธศาสนาเปนมรดกตกทอดจาก
บรรพบุรุษท่ีมีคุณคาอันประมาณมิได หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาการท่ีประเทศไทยดารงอยูไดนั้นก็
เพราะเรามีพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนชาวไทยจึงควรไดตระหนักถึงความสาคัญภายใต
สถานการณและโครงสรางของสังคมในปจจุบันท่ีนับวันจะมีความคิดแตกตางกัน เนื่องจากปจจุบันมี
วัฒนธรรมจากภายนอกเขามามีบทบาทและมีอิทธิพลตอความคิดตอประชาชนชาวไทย แต
สังคมไทยยังสามารถยืนอยูไดดวยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา นับเปนมรดกอันลาคาท่ีอยูควบคู
กับคนไทยตลอดมา ศาสนาพุทธจึงเปนศาสนาท่ีสาคัญเคียงคูกับประเทศไทยอยางแนบแนนเปนเนื้อ
เดียวกันกับประชาชนชาวไทย 
 ดังนั้น พระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนาฝุายเถรวาทซ่ึงเปนสาวกขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาและเปนสวนหนึ่งของพระพุทธศาสนา ผู มีศรัทธาออกบวชเพ่ือปฏิบัติตาม
หลักธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงสั่งสอน และพระภิกษุสงฆเหลานั้นไดเผยแผศาสนาออกไปอยาง
กวางขวาง จนกระท่ังพระพุทธศาสนาหยั่งรากลึกลงในจิตใจของคนท่ัวไปและมีความม่ันคงเปน
ปกแผน จึงเปนสถาบันหลักในพระพุทธศาสนา ตอมาเม่ือมีพระภิกษุสงฆมากข้ึนพระพุทธองคไดให
พระภิกษุสงฆปกครองบริหารจัดการกันเอง โดยไมไดไปเก่ียวของกับกฎหมายบานเมืองแตอยางใด 
ซ่ึงเรียกการปกครองนี้วา “สังฆกรรม” ท้ังนี้ก็เพ่ือทาสังฆกรรมตาง ๆ ตามพระธรรมวินัยโดยไดรับ
ความเห็นชอบจากพระสงฆท้ังหลาย โดยหลักการในการบริหารประเภทสังฆกรรมนี้ ก็เพ่ือให
เหมาะสมกับงานสังฆกิจนั้น ๆ ใหเปนไปตามรูปแบบในระบอบการปกครองสังฆาธิปไตย อันเปน
ธรรมนูญการปกครองพระภิกษุสงฆ ตอมาจานวนพระภิกษุสงฆมีจานวนมากข้ึนมีท้ังผูท่ีมีศรัทธาออก
บวชเพ่ือแสวงหาธรรมเพ่ือความหลุดพนมีศีลอันบริสุทธิ์ แตมีพระภิกษุบางพวกท่ีเปนสมมุติสงฆยัง
ไมสิ้นกิเลสตัณหาก็มีการประพฤติผิดพระธรรมวินัยเปนการทาลายความศรัทธาของผูท่ีเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาอยูบาง แตเม่ือพระภิกษุสงฆประพฤติผิดพระธรรมวินัย ฝุายศาสนจักรก็ไดลงโทษสา
หรับผูประพฤติผิดเหลานั้น เรียกวา “การลงนิคหกรรม” โดยมีการใชมาตรการการลงโทษพระภิกษุ
ซ่ึงกระทาความผิดพระธรรมวินัย แตการลงโทษทางวินัยนี้เปนการลงโทษเพียงใหสึกออกจากหมูสงฆ 
โดยสงฆจะทาหนาท่ีเปนฝุายตุลาการท่ีมีชื่อเรียกวา “คณะวินัยธร” ซ่ึงเปนผลมาจากการแบงแยกอา
นาจในการปกครองสงฆออกเปน 3 ฝุาย เชนเดียวกับฝุายบานเมือง คือ สังฆสภา (ฝุายนิติบัญญัติ) 
สังฆมนตรี (ฝุายบริหาร) คณะวินัยธร (ฝุายตุลาการ) ตอมาไดมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 
และไดมีการแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535 มาตรา 24 บัญญัติวา “พระภิกษุจะตองรับ
นิคหกรรมก็ตอเม่ือกระทาการลวงละเมิดพระธรรมวินัยและนิคหกรรมท่ีจะลงแกพระภิกษุก็ตองเปน
นิคหกรรมตามพระธรรมวินัย” มาตรา 25 บัญญัติวา “ภายใตบังคับมาตรา 24 มหาเถรสมาคมมีอา
นาจตรากฎมหาเถรสมาคมกาหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ เพ่ือใหการลงนิคหกรรมเปนไปโดย
ถูกตอง สะดวก รวดเร็วและเปนธรรม และใหถือวาเปนการชอบดวยกฎหมายท่ีมหาเถรสมาคมจะกา
หนดในกฎมหาเถรสมาคม ใหมหาเถรสมาคมหรือพระภิกษุผูปกครองสงฆตาแหนงใดเปนผูมีอานา
จลงนิคหกรรมแกพระภิกษุผูลวงละเมิดพระธรรมวินัย กับท้ังการกาหนดใหการวินิจฉัยการลง
นิคหกรรมใหเปนอันยุติในชั้นใด ๆ นั้นดวย” และใน มาตรา 29 ไดบัญญัติวา “พระภิกษุรูปใดถูกจับ
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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โดยตองหาวากระทาความผิดอาญา เม่ือพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไมเห็นสมควรให
ปลอยชั่วคราวและเจาอาวาสแหงวัดท่ีพระภิกษุนั้นสังกัดไมรับมอบตัวไวควบคุม หรือพนักงาน
สอบสวนไมเห็นสมควรใหเจาอาวาสรับตัวไปควบคุม หรือพระภิกษุรูปนั้นมิไดสังกัดในวัดใดวัดหนึ่ง
ใหพนักงานสอบสวนมีอานาจจัดดาเนินการใหพระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได” (พระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ.2505 สานักงานคณะการการกฤษฎีกา : 8) ประกอบกับในการดาเนินคดีอาญา จะมี
ข้ันตอนและวิธีการดาเนินการตาง ๆ สาหรับนาบุคคลเขาสูกระบวนการยุติธรรมตามท่ีกฎหมายกา
หนด ไดแก การสอบสวน การฟูองรองการพิจารณาพิพากษาและการลงโทษการพิพากษา โดยมี
จุดมุงหมายท่ีจะนาคนผิดมาลงโทษโดยเร็วเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยทางสังคม ซ่ึงในข้ันตอนตาง 
ๆ เหลานี้ มีขบวนการท่ีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (ดร.ศิริพงษ โสภา.2556 : 
107) โดยเฉพาะกับสถานภาพของความเปนพระภิกษุสงฆจะกระทบโดยตรง 
 เม่ือรัฐธรรมนูญไดบัญญัติใหความสาคัญหลักนิติธรรมและพระพุทธศาสนาเถรวาท โดย
รัฐตองอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาดังกลาว พระภิกษุสงฆซ่ึงถือเปนองคกรหนึ่งของ
พระพุทธศาสนาท่ีสาคัญอันจะแบงยกไมได แตการท่ีเจาหนาท่ีรัฐเขาดาเนินการโดยใชมาตรการทาง
อาญาตอพระภิกษุสงฆตามพระราชบัญญัติดังกลาวท่ีถูกกลาวหาวาไดกระทาความผิดอาญาเปน
ความผิดอาญา และเจาหนาท่ีตองดาเนินการตามกฎหมายดังกลาว ทาใหเกิดปญหาหลายประการ
ตอพระพุทธศาสนาและตอพระภิกษุสงฆ ดังนี้ 
 ปญหาขอเท็จจริง 
 1. การใชมาตรการทางอาญาตอพระภิกษุสงฆมีผลกระทบตอความรูสึกของชาวพุทธและ
กระทบตอองคกรสงฆ 
 เนื่องจากศาสนาพุทธเปนศาสนาท่ีประชาชนชาวไทยสวนใหญกวารอยละ 90 นับถือกัน
มาชานานตั้งแตสมัยโบราณ สถาบันสงฆจึงมีความสาคัญอยางยิ่งและแนบแนนมากับสังคมไทย ซ่ึง
จะเห็นไดจากการท่ีมีประมวลกฎหมายอาญาไดบัญญัติคุมครองพระภิกษุสงฆไวในมาตรา 208 
เก่ียวกับการแตงกายหรือใชเครื่องหมายแสดงวาเปนพระภิกษุ แสดงวากฎหมายไดใหความสาคัญตอ
ความเปนพระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนาโดยไมตองการใหผูใดมาแสดงตนเปนพระภิกษุโดยไมได
เปนพระภิกษุจริง อันจะทาใหเกิดความเสื่อมเสียแกพระภิกษุสงฆโดยรวม ประกอบกับประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 106/1 (2) บัญญัติใหความสาคัญกับพระภิกษุสงฆเก่ียวกับ
การหามมิใหออกหมายเรียกพยานแกพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา และมาตรา 112 ยัง
บัญญัติใหสิทธิแกพระภิกษุสงฆและสามเณรในพระพุทธศาสนาในการเบิกความเปนพยานตอศาล
โดยไมตองสาบานตน ซ่ึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ไดใหนามาใชดวยโดย
อนุโลม จากกรณีดังกลาวจึงเห็นไดวากฎหมายไดใหความสาคัญตอสถาบันสงฆในพุทธศาสนาเปน
อยางมาก โดยคานึงถึงสถานภาพหรือฐานะความเปนพระภิกษุสงฆ ดังนั้นการปฏิบัติตอพระภิกษุท่ี
กระทาความผิดอาญาโดยการจับกุม คุมขัง และการปลอยชั่วคราวของเจาหนาท่ีตารวจโดยใช
ดุลพินิจเกินขอบเขตและไมผานกระบวนการทางกฎหมายคณะสงฆเสียกอนหรือคณะสงฆไมมีสวน
รวมในการพิจารณาการสอบสวน จะกอใหเกิดความเสียหายแกพระพุทธศาสนาได เนื่องจาก
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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สถานภาพหรือฐานะของพระภิกษุสงฆไมเหมือนกับคนท่ัวไป ประกอบกับพระภิกษุสงฆใน
พระพุทธศาสนาเปนฐานะท่ีชาวพุทธใหความเคารพนับถือและในฐานะท่ีเปนผูรักษาศีล 227 ขอ 
การปฏิบัติการของเจาหนาท่ีในการใชอานาจโดยไมคานึงถึงความรูสึกของชาวพุทธ โดยการเขาไป
จับกุม คุมขัง ตลอดจนการใชดุลพินิจใหปลอยชั่วคราวตอพระภิกษุสงฆนั้น ซ่ึงหากจับกุมพระภิกษุ
สงฆแลวพนักงานสอบสวนพิจารณาไมใหประกันตัวหรือไมใหปลอยตัวชั่วคราว จะทาใหสถานภาพ
ความเปนพระภิกษุสงฆหมดลงทันที นั่นคือพระภิกษุสงฆตองสึกออกจากความเปนพระทันที อันเปน
การไมรักษาความสมดุลระหวางอานาจรัฐในการนาตัวผูกระทาความผิดมาลงโทษและหลัก ประกัน
เสรีภาพของประชาชนตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ จึงกระทบตอความรูสึกของชาวพุทธและ
กระทบตอองคกรสงฆโดยตรง และเปนการไมใหความสาคัญตอองคกรสงฆซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งท่ี
สาคัญของพระพุทธศาสนา 
 2. องคกรปกครองคณะสงฆและองคกรของรัฐ ท่ีกากับดูแลพระภิกษุสงฆ ไม มี
ประสิทธิภาพเพียงพอองคกรปกครองคณะสงฆและองคกรของรัฐท่ีกากับดูแลพระภิกษุสงฆไมได
เครงครัดในการปฏิบัติตอพระภิกษุสงฆและไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ กลาวคือมหาเถรสมาคมซ่ึง
เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีจะตองพิจารณาความผิดของพระภิกษุสงฆท่ีประพฤติผิดพระธรรมวินัย ไมได
สอดสองดูแลองคกรสงฆเพียงพอท่ีจะใหเปนระบบระเบียบตามความมุงหมายของพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ เม่ือพระภิกษุสงฆถูกกลาวหาวาไดกระทาความผิดอาญาก็จะปลอยใหเปนหนาท่ีของ
บานเมืองท่ีจะตองดาเนินการแตเพีบฝุายเดียวเทานั้น ท้ังท่ีกฎหมายของคณะสงฆไดกาหนดใหอานา
จมหาเถรสมาคมในการออกวิธีปฏิบัติเพ่ือรักษาหลักพระธรรมวินัยข้ึนไดตามมาตรา 25 ซ่ึงไดแก
กฎหมายเถรสมาคมฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2521) แมวาไมมีสภาพบังคับท่ีเขมแข็งพอเนื่องจากเปน
กฎหมายลาดับรองก็ตาม แตหากพิจารณาตามมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติคณะสงฆดังกลาว 
มหาเถรสมาคมสามาถดาเนินการไดหลายชองทางและสามารถชวยเหลือพระภิกษุสงฆเบื้องตนได 
แตมิไดดาเนินการใหเปนไปอยางเครงครัดตามท่ีกฎหมายใหอานาจไว ทาใหประสิทธิภาพการ
ปกครองสงฆไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
 ในการใหมีกฎหมายคุมครองและอุปถัมภพระพุทธศาสนา สงเสริมและสนับสนุน
พระพุทธศาสนาสูประชาชนทุกเพศทุกวัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ อีกท้ังดาเนินการเพ่ือให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางศาสนาของโลก แตในความเปนจริงแลวสานักพุทธศาสนาแหงชาติไมคอย
มีบทบาทหรือมีความสาคัญในการเขามาเก่ียวของหรือปกปูองพระภิกษุสงฆกรณีถูกกลาวหาวา
กระทาผิดอาญา โดยเฉพาะการเขาไปดาเนินการหรือเขาไปมีสวนรวมในการสอบสวนขอเท็จจริง
หรือกรณีการใหปลอยชั่วคราวของพนักงานสอบสวน นอกจากนี้ยังเปนปญหาเก่ียวกับตัวบุคคล 
เจาหนาท่ี องคกรและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ซ่ึงไมมีกฎหมายใหอานาจอันเปนหลักเกณฑท่ีชัดเจนแก
พระภิกษุสงฆในการพิจารณาความผิดกรณีกระทาผิดอาญา การไมมีหลักเกณฑทางกฎหมายท่ี
ชัดเจนดังกลาว จึงทาใหเกิดความออนแอ ไมมีประสิทธิภาพในการดูแลพระพุทธศาสนาใหเปนไป
ตามความประสงคได 
 ปญหาขอกฎหมาย 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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 1. พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 
 ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆดังกลาว หมวด 4 มาตรา 29 ไดบัญญัติไววา “พระภิกษุรูป
ใดถูกจับโดยตองหาวากระทาความผิดอาญา เม่ือพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไม
เห็นสมควรใหปลอยชั่วคราวและเจาอาวาสแหงวัดท่ีพระภิกษุนั้นสังกัดไมรับมอบตัวไวควบคุม หรือ
พนักงานสอบสวนไมเห็นสมควรใหเจาอาวาสรับตัวไปควบคุม หรือพระภิกษุรูปนั้นมิไดสังกัดในวัดใด
วัดหนึ่งใหพนักงานสอบสวนมีอานาจจัดดาเนินการใหพระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได” เปน
บทบัญญัติท่ีเก่ียวกับการกระทาความผิดอาญาของพระภิกษุสงฆเพียงมาตราเดียวท่ีใหอานาจแก
เจาหนาท่ีตารวจซ่ึงเปนพนักงานสอบสวนเขามาเก่ียวของกับการกระทาความผิดอาญาของพระภิกษุ
สงฆ ซ่ึงหากพิจารณาถึงสถานภาพของพระภิกษุสงฆตามความรูสึกของชาวพุทธและสถานภาพตาม
กฎหมายตาง ๆ แลว จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติฉบับนี้ใหอานาจแกเจาหนาท่ีบานเมืองในการใช
ดุลพินิจมากเกินไป และเปนการใหอานาจอยางเด็ดขาดในการใชดุลพินิจในการอนุญาตใหปลอย
ชั่วคราวได และบทบัญญัติดังกลาว ไมปรากฏวามีคณะสงฆหรือสงฆผูปกครองหรือเจาอาวาสมีสวน
รวมในการพิจารณาการสินใจปลอยตัวชั่วคราว อีกท้ังพระราชบัญญัตินี้ไมไดบัญญัติใหชัดเจนวาการ
ดาเนินการของเจาหนาท่ีตารวจในฐานะพนักงานสอบสวนนั้นจะเขาดาเนินการในกรณีความผิด
อาญาประเภทใด หรือการจับกุม คุมขังพระภิกษุควรกระทาอยางไรท่ีจะไมกระทบตอสถานภาพ
ความเปนพระภิกษุสงฆ หรือคดีอาญาประเภทใดท่ีพระถูกกลาวหาวากระทาความผิดแลวควรจะใช
การปลอยชั่วคราว หรือมีข้ันตอนอยางไรกอนท่ีจะใหพระภิกษุสละสมณเพศ หรือคดีอาญาประเภท
ใดท่ีเปนอานาจหนาท่ีของมหาเถรสมาคมท่ีสามารถดาเนินการไดเอง ดังนั้น จึงควรมีการแกไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535 โดยการบัญญัติ
ประเภทของความผิดอาญาไวโดยเฉพาะและใหชัดเจนวาความผิดประเภทใดท่ีใหอานาจแกพนักงาน
สอบสวนสามารถใชดุลพินิจใหปลอยชั่วคราวได หรือความผิดประเภทใดท่ีองคกรสงฆสามารถเขา
รวมในการพิจารณาการปลอยชั่วคราวได 
 2. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 การใชกฎหมายของบานเมืองและกฎหมายคณะสงฆตองสอดคลองและมีความสัมพันธ
กัน จะนากฎหมายท่ีใชกับบุคคลท่ัวไปมาบังคับใชอยางเดียวกับพระภิกษุสงฆนั้นไมได เพราะการใช
กฎหมายไมใชการตีความในตัวหนังสือ ซ่ึงหากกฎหมายไมมีหลักธรรมหรือไมคานึงถึงศีลธรรมถือ
เปนสิ่งอันตรายตอทุกคน เนื่องจากพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2535 และประมวลกฎหมายอาญามีการบัญญัติคุมครองพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 206, 207 และมาตรา 208 แตบทบัญญัติดังกลาวเปนการบัญญัติคุมครอง
พระพุทธศาสนาในทางศาสนวัตถุเปนหลัก ไมสามารถคุมครองพระศาสนาโดยการปูองกันพระภิกษุ
สงฆกรณีกระทาความผิดอาญาไวโดยเฉพาะ จึงไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535 ในมาตรา 29 แตเปนเรื่องของการใชดุลพินิจในการปลอยตัว
ชั่วคราวของเจาหนาท่ีบานเมืองเทานั้น เรื่องดังกลาวเปนปญหาภายในองคกรพระพุทธศาสนาท่ี
กฎหมายมิไดบัญญัติไวในกรณีท่ีจะดาเนินคดีอาญากับพระสงฆใหชัดเจนวามีข้ันตอนปฏิบัติอยางไร



669185

ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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กอนท่ีจะใหพนักงานสอบสวนเขามาดาเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวาดวย
การปลอยชั่วคราว ซ่ึงไมไดบัญญัติการปลอยชั่วคราวสาหรับพระภิกษุสงฆไวโดยเฉพาะ อาจเปน
เพราะบทบัญญัติของกฎหมายบกพรองและลาหลัง ไมทันตอเหตุการณยุคสมัยปจจุบัน อีกท้ังไม
เก้ือหนุนตอการสงเสริมสนับสนุนตอการรักษาพระพุทธศสนาและพระธรรมวินัยอยางมี
ประสิทธิภาพได จึงควรแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยบัญญัติใหมี
วิธีการการจับกุม คุมขัง และการปลอยชั่วคราวแกพระภิกษุสงฆไวโดยเฉพาะ โดยใหองคกรของรัฐท่ี
ปกครองดูแลสงฆหรือคณะปกครองสงฆอยางมหาเถรสมาคมเขารวมในการสอบสวนพระภิกษุสงฆ
ดวยทุกคดีท่ีพระภิกษุสงฆถูกกลาวหาวาไดกระทาความผิดอาญา 
 สรุปไดวา การท่ีพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535 
มิไดบัญญัติใหชัดเจนเก่ียวกับข้ันตอนวิธีการ การจับกุม คุมขัง และการปลอยตัวชั่วคราว กรณี
พระภิกษุสงฆถูกกลาวหาวากระทาความผิดอาญา ทาใหการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีตารวจ
สามารถใชมาตรการทางอาญาตอพระภิกษุสงฆได บทบญญัติดังกลาวไมสอดคลองกับเจตนารมณ
ของหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เนื่องจากการใช
มาตรการทางอาญากับพระภิกษุสงฆในกรณีกระทาความผิดอาญานั้น จาเปนจะตองคานึงถึงหลัก
พ้ืนฐานของความเปนธรรมและตองนาหลักกฎหมายอ่ืน ๆ มาประกอบในการพิจารณาในการดาเนิน
การหรือการลงโทษ การแจงขอกลาวหาหรือการใหปลอยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากับพระภิกษุในพระพุทธศาสนาตองมีองคกรอ่ืนของรัฐท่ีเก่ียวของ
กับพระพุทธศาสนาหรือองคกรสงฆตองมีสวนรวมในการดาเนินการดวย เพ่ือความละเอียดรอบคอบ
อันจะกอใหเกิดยุติธรรม เนื่องจากตัวกฎหมายไมใชตัวความยุติธรรม แตเจตนารมณของกฎหมาย
เปนเรื่องสาคัญกวาตัวอักษรเม่ือคานึงถึงสถานภาพของพระภิกษุสงฆ ดังนั้นการจะนามาตรการทาง
กฎหมายอาญามาใชกับพระภิกษุอยางเดียวไมได การกระทาใด ๆ ตองคานึงถึงหลักนิติธรรมจึงจะ
ชอบดวยกฎหมาย พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 และ
ประมวลกฎหมายอาญาตองบัญญัติใหสอดคลองกัน จึงจะเปนตัวเชื่อมโยงระหวางกฎหมาย
บานเมืองกับกฎหมายของคณะสงฆไดและสามารถคุมครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนและ
พระภิกษุสงฆในพุทธศาสนาไดโดยแท 
 
2.วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักนิติธรรมกับมาตรการทางอาญาตอพระภิกษุสงฆใน
พระพุทธศาสนาของไทยและตางประเทศ คาพิพากษาศาล และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 2. เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับหลักนิติธรรมกับมาตรการทางอาญาตอ
พระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนาของไทยวามีปญหาอยางไร ควรแกไขอยางไร 
 3. เพ่ือศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบหลักนิติธรรมกับมาตรการทางอาญาตอพระภิกุสงฆใน
พระพุทธศาสนาของไทยและตางประเทศวาเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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 4. เพ่ื อ เสนอแนะแนวทางในการนามาตรการทางอาญ าตอพระภิ ก ษุ สงฆ ใน
พระพุทธศาสนาของตางประเทศท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือนามาปรับใชกับกฎหมายไทยให มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
3.วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงใชวิธีการ 
 1. ศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) วิเคราะหขอมูลท่ีเก็บรวบรวมได โดย
ใชวิธีวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยศึกษาจาก เอกสาร บทความ บทวิเคราะหท้ัง
จากสื่อมวลชน รายงานวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ กฎหมายระเบียบ คาสั่ง สื่ออีเล็กทรอนิกส 
และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ การวิเคราะหขอมูลในการตีความในลักษณะวิเคราะหตามหลักเหตุผล 
 2. การสัมภาษณประชากรกลุมตัวอยางท่ีคัดเลือกไว ดวยการสัมภาษณผูเก่ียวของท่ีมี
ความรูทางดานกฎหมาย หรือผูท่ีมีประสบการณโดยตรงกับเรื่องท่ีทาการวิจัย รวมถึงการรวบรวม
ขอเสนอแนะตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับปญหา อุปสรรคและขอขัดของทางดานกฎหมาย ท้ังนี้ เพ่ือให
ขอมูลท่ีครบถวนถูกตองและนาไปสังเคราะหตอไป 
 
4.อภิปรายผล 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับหลักนิติธรรมกับมาตรการทางอาญาตอพระภิกษุ
สงฆในพระพุทธศาสนา มาตรการทางกฎหมายของไทยและตางประเทศ เชน ประเทศท่ีใชระบบ
กฎหมายลักษณอักษร ไดแก ประเทศอังกฤษ และประเทศท่ีใชระบบกฎหมายลายลักษณอักษร 
ไดแก สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศไทย ตลอดจนคาพิพากษาศาลฎีกา มาตรการทาง
กฎหมาย ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และประเด็นท่ีไดรับการสัมภาษณประชากรกลุมตัวอยางท่ีตั้งไวใน
ดุษฎีนิพนธฉบับนี้แลวปรากฎวาผลการวิจัยในหัวขอ “หลักนิติธรรมกับมาตรการทางอาญาตอ
พระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนา” สรุปไดดังนี้ 
 1. กลุมประเทศท่ีใชระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) เชน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ เปนประเทศท่ีใชกฎหมายจารีตประเพณี รัฐธรรมนูญ
ของท้ังสองประเทศไดใชหลักนิติธรรมในการบริหารประเทศ กระบวนการทางอาญาและการวินิจฉัย
ขอเท็จจริงในคดีอาญาจึงมีกฎเกณฑไวแนนอนภายใตหลักนิติธรรม ซ่ึงประเด็นในคดีอาญามีแต
เฉพาะท่ีวามีการกระทาความผิดหรือไมและจาเลยเปนผูกระทาความผิดหรือไม แตศาลสูงมีอานาจ
วินิจฉัยตามหลักนิติธรรมท้ังกฎหมายสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติ ซ่ึงหลักนิติธรรมใชบังคับไดผลดีใน
ประเทศอังกฤษ เนื่องจากระบบกระบวนการยุติธรรม ไดรับการพัฒนาโดยรัฐสภาและศาลยุติธรรม
เปนเวลาชานาน แตไมปรากฏวามีบทบัญญัติเก่ียวกับการกระทาผิดอาญาของพระภิกษุสงฆ เพราะ
ประชาชนสวนใหญไมไดนับถือศาสนาพุทธ 
 2. กลุมประเทศท่ีใชระบบกฎหมายเปนลายลักษณอักษร (Civil Law System) เชน 
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฝรั่งเศส และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ลาว เปนประเทศท่ีปกครองโดยมีรัฐธรรมนูญการปกครองท่ีเปนลายลักษณอักษร นิติรัฐเปนถอยคา
ท่ีใชในประเทศท่ีใชระบบประมวลกฎหมายโดยเฉพาะสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ซ่ึงถือกาเนิดใน
ภาคพ้ืนยุโรปโดยมีกฎหมายโรมันเปนแมแบบ ระบบการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน
แบงออกเปน 2 ประเภท กลาวคือ เปนการลงโทษในทางอาญาและเปนการลงโทษแบบวิธีการเพ่ือ
ความปลอดภัย โดยการรับรองถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาพตามกฎหมายของพลเมืองแตละ
คน สวนประเทศฝรั่งเศสมีท่ีมาจากปฏิญญาวาดวยสิทธิมนุษยชน โดยนาหลักนิติรัฐเขามาบัญญัติไว
ในกฎหมาย และเปนการปกครองท่ีรัฐยอมตนเองอยูภายใตระบบกฎหมายและยอมปฏิบัติตาม
กฎเกณฑของตัวบทกฎหมายเปนการรับรองสิทธิเสรีภาพตาง ๆ ของประชาชน ท้ังสองประเทศนี้ไม
ปรากฏวามีกฎหมายเก่ียวกับการกระทาผิดอาญาของพระภิกษุสงฆเนื่องจากคนสวนใหญของ
ประเทศไมไดนับถือศาสนาพุทธ สาหรับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้น
ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ แมจะไมไดบัญญัติหลักนิติธรรมหรือหลักนิติรัฐไวใน
รัฐธรรมนูญ แตความผูกพันในรัฐธรรมนูญกับพุทธศาสนามีความเหนียวแนนจนแยกกันไมได 
ธรรมนูญการปกครองสงฆไดวางหลักการ ระเบียบการและการจัดตั้งปกครองสงฆซ่ึงมีประชาชนสวน
ใหญนับถือศาสนาพุทธหลายรอยป ธรรมนูญการปกครองสงฆไดวางหลักการ ระเบียบการและการ
จัดต้ังปกครองสงฆ ซ่ึงมีภาระบทบาทและหนาท่ีรวบรวมความสามัคคีและการศึกษาสงฆ 
พระราชบัญญัติคณะสงฆของลาวไมไดบัญญัติกรณีพระสงฆกระทาความผิดวาเปนอานาจของคณะ
สงฆหรือไม คงเปนอานาจของเจาหนาท่ีบานเมืองในการดาเนินการกับพระสงฆเหมือนกับบุคคล
ท่ัวไป โดยใชควบคูกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2541 โดยมีองคกรปกครองคณะสงฆเปนเถร
สมาคมและองคกรพุทธศาสนาสัมพันธโดยเฉพาะ และเปนพ้ืนฐานในทางวัฒนธรรมประเพณีของ
สงฆลาวตลอดมา พระพุทธศาสนาจึงติดพันกับประเทศชาติและพระสงฆลาวจนถึงปจจุบันอยาง
แนบแนนตลอดมา 
 ประเทศไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 3 วรรค 2 ได
บัญญัติไววารัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องคกรอิสระ และหนวยงานของรัฐตองปฏิบัติหนาท่ีให
เปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพ่ือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและ
ความผาสุกของประชาชนโดยสวนรวม และมาตรา 29 วรรค 2 ไดบัญญัติไววาในคดีอาญาให
สันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจาเลยไมมีความผิด และกอนมีคาพิพากษาอันถึงท่ีสุดแสดงวา
บุคคลใดไดกระทาความผิดจะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมอโดยผูกระทาความผิดมิได และมาตรา 29 
วรรค 3 บัญญัติวาควบคุม หรือคุมขังผูตองหาหรือจาเลยใหกระทาไดเทาท่ีจาเปนเพ่ือปูองกันมิใหมี
การหลบหนี และวรรคสุดทายไดบัญญัติไววาคาขอประกันผูตองหรือจาเลยในคดีอาญาตองไดการ
พิจารณาและจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแกกรณีมิไดการไมใหประกันตองเปนไปตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ ประกอบกับพระราชบัญญัติคณะสงฆป พ.ศ.2505 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535 
มาตรา 29 ไดบัญญัติไววาพระภิกษุรูปใดถูกจับโดยตองหาวากระทาความผิดอาญาเม่ือพนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการไมเห็นสมควรใหปลอยตัวชั่วคราวและเจาอาวาสแหงวัดท่ีพระภิกษุรูป
นั้นสังกัดไมรับมอบตัวไวควบคุม หรือพนักงานสอบสวนไมเห็น สมควรใหเจาอาวาสรับตัวไปควบคุม 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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หรือพระภิกษุนั้นไมไดสังกัดในวัดใดวัดหนึ่งใหพนักงานสอบสวนมีอานาจจัดดาเนินใหพระภิกษุรูป
นั้นสละสมณเพศเสียได 
 จะเห็นไดวาประเทศไทยประชาชนสวนนับถือศาสนาพุทธมาเปนเวลาชานานและเปน
พ้ืนฐานดานจิตใจตลอดมาตั้งแตสมัยโบราณ พระภิกษุสงฆเปนสวนประกอบสาคัญของศาสนาพุทธท่ี
ประชาชนใหความศรัทธาเคารพนับถือ อีกท้ังมีกฎหมายหลายฉบับใหความรับรองสถานภาพความ
เปนพระภิกษุสงฆไวอยางชัดเจน แตตามพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับดังกลาวกลับใหสิทธิแก
พนักงานสอบสวนในการใชดุลพินิจการปลอยชั่วคราวได ทาใหสถาบันสงฆขาดความสาคัญในสายตา
ประชาชนท่ัวไป จึงเห็นสมควรใหองคกรสงฆคือมหาเถรสมาคมในฐานะเปนองคกรท่ีปกครองสงฆ
โดยตรงและสานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติในฐานะหนวยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลพระภิกษุสงฆ
เขามามีบทบาทโดยมีสวนรวมในการสอบสวนและการใชดุลพินิจการปลอยตัวชั่วคราวแกพระภิกษุ
สงฆ เพ่ือความยุติธรรมตามสถานภาพของความเปนพระสงฆและเพ่ือใหเปนไปตามหลักนิติธรรมท่ี
รัฐธรรมนูญบัญญัติ 
 
5. อภิปรายผล 
 จากสภาพปญหา มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับหลักนิติธรรมกับมาตรการทางอาญาตอ
พระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนา ผูวิจัยมีความคิดเห็นควรดาเนินการ 
 1. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติใหอานาจแกเจาหนาตารวจในการใช
มาตรการทางอาญาแกบุคคลถูกกลาวหาวากระทาความผิดอาญาเกิดข้ึน และมีอานาจในการ
สอบสวน จับกุม คุมขัง หรือการใหการปลอยตัวชั่วคราวตามกฎหมายท่ีใหอานาจไว ซ่ึงเจาหนท่ี
ตารวจสามารถจับกุม คุมขังและสามารถใชดุลพินิจไมใหมีการปลอยชั่วคราวไดก็ แตกรณีท่ีพระภิกษุ
สงฆถูกกลาวหาวาไดกระทาความผิดอาญานั้น แมกฎหมายดังกลาวไมไดบัญญัติยกเวนพระภิกษุไวก็
ตาม แตหากคานึงถึงรัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
แลวทาใหสถานะความเปนพระภิกษุสงฆในพุทธศาสนาท่ีชาวไทยเคารพนับถือกันมาชานานมีความ
สาคัญอยางยิ่ง การดาเนินการใด ๆ ของเจาหนาท่ีตารวจจึงตองคานึงถึงความรูสึกของชาวพุทธสวน
ใหญของประเทศ อันจะเปนการรักษาความสมดุลระหวางอานาจรัฐในการนาตัวผูกระทาความผิดมา
ลงโทษและหลักประกันเสรีภาพของพระภิกษุสงฆ ตามเจตนารมณของหลักนิติธรรม ดังนั้น ผูวิจัย
เห็นวาควรใหมีคณะสงฆหรือผูปกครองสงฆหรือองคกรสงฆเขารวมในการพิจารณาในการจับกุม คุม
ขังและการใชดุลพินิจในการปลอยชั่วคราว 
 2. การปกครองคณะสงฆโดยองคกรสงฆและองคกรของรัฐท่ีกากับดูแลพระภิกษุสงฆยัง
ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ เนื่องจากไมสามารถปกปูองดูแลพระภิกษุสงฆได โดยเฉพาะมหาเถร
สมาคมซ่ึงเปนองคกรปกครองสงฆไมไดสอดสองดูแลองคกรสงฆเพียงพอท่ีจะใหเปนระบบระเบียบ
ตามความมุงหมายของพระราชบัญญัติคณะสงฆได และเม่ือปรากฏวาพระภิกษุสงฆถูกกลาวหาวาได
กระทาความผิดอาญาก็จะปลอยใหเปนหนาท่ีของบานเมืองท่ีจะตองดาเนินการ ไมไดเขาไปปกปูอง
ดูแลหรือรวมสอบสวนขอเท็จจริงเบื้องตนเพ่ือใหแนใจวาขอกลาวหามีมูลความผิดเพียงใดหรือไม 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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สวนองคกรของรัฐท่ีกากับดูแลพระภิกษุสงฆอยางสานักพุทธศาสนาแหงชาตินั้น มีหนาท่ีดาเนินการ
ใหมีกฎหมายคุมครองและอุปถัมภพระพุทธศาสนา สงเสริมและสนับสนุนพระพุทธศาสนาสู
ประชาชนทุกเพศทุกวัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ กลับไมมีบทบาทในการปกปูองพระภิกษุ
สงฆกรณีถูกกลาวหาวากระทาผิดอาญา ดังนั้นจึงเห็นวา ควรใหมหาเถรสมาคมในฐานะท่ีเปนองคกร
ปกครองสงฆและสานักงานพุทธศานาแหงชาติมีบทบาทท่ีเขมแข็งในการปกปูองคุมครองพระภิกษุ
สงฆท่ีถูกกลาวหาวากระทาความผิดอาญาใหมากกวาท่ีเปนอยูปจจุบัน อันจะเปนการสอดรับกับ
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันท่ีบัญญัติใหความสาคัญแกพระพุทธศาสนาไว 
 
6. ขอเสนอแนะ  
 ผูวิจัยขอเสนอแนะวา แนวทางท่ีแกไขปญหาไดดีท่ีสุด คือ บัญญัติมาตรการทางอาญาตอ
พระภิกษุสงฆไวในพระราชบัญญัติคณะสงฆ ป พ.ศ.2505 แกไขแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535 
ใหชัดเจนเปนรูปธรรมและเปนการท่ัวไป เพ่ือใหทุกคนสามารถตรวจสอบได โดยใหบัญญัติเรื่อง
มาตรการทางอาญาตอพระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนาไวในพระราชบัญญัติคณะสงฆ ป พ.ศ.2505 
แกไขแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี..) พ.ศ..... ในประเด็นดังจะกลาวตอไปนี้ 
 1. ตองแกไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535 
โดยบัญญัติใหชัดเจนวากรณีท่ีพระภิกษุสงฆถูกกลาวหาวาไดกระทาความผิดอาญาประเภทใดบางท่ี
เจาหนาท่ีตารวจโดยพนักงานสอบสวนสามารถจับกุม คุมขัง และใชดุลพินิจในการปลอยชั่วคราวได
ไวโดยเฉพาะ และตองใหมหาเถรสมาคมหรือตัวแทนและเจาหนาท่ีสานักพุทธศาสนาแหงชาติเขา
รวมในการพิจารณาการปลอยตัวชั่วคราวทุกครั้ง 
 2. ตองแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเรื่องการจับกุม คุมขัง และการ
ปลอยชั่วคราว โดยบัญญัติเรื่องวิธีการจับกุม คุมขัง และการปลอยตัวชั่วคราวสาหรับพระสงฆไว
โดยเฉพาะ เพ่ือใหแตกตางกับบุคคลท่ัวไปและใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535 
 
บรรณานุกรม 
บทบัณฑิตย นิตยสารของเนติบัณฑิตยสภา. 2555 เลมท่ี 68 ตอน 4 ธันวาคม 2555. 
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย : พระบิดา

แหงแผนดิน. (2560). กรงุเทพมหานคร : ธรรมสภาและสถาบันสือธรรม. 
พระราชบญัญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 สานักงานคณะการการกฤษฎีกา. 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ฉบับพิมพตามราชกิจจานุเบกษา 2560. 
ศิริพงษ  โสภา. ดร. (2556). มาตรการทางกฎหมายกับการกาหนดคาวิชาชีพวาความของ

ทนายความ. 
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยปทุมธานี. 
 



674176
Vol.7 No.2 (Special Issue) April - Jun 2018

 
 

camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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มิติการบริหารที่เหมาะสมสําหรับผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
Administration Dimension Appropriate for the Bangkok Governor 

 

วสันต  ฤทธิ์มนตรี∗ เอกพร  รักความสุข∗∗  พรชัย  เทพปญญา∗∗∗ 
 

บทคัดยอ 
 บทความนี้มุงนําเสนอผลการวิจัยมิติการบริหาร ลักษณะและองคประกอบมิติการบริหาร 
รวมท้ังปจจัยสนับสนุนมิติการบริหารท่ีเหมาะสมสําหรับผูวาราชการกรุงเทพมหานครโดยใชการวิจัย
แบบผสมระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงสํารวจวิเคราะหผลขอมูลดวยวิธีวิเคราะหเชิง
เนื้อหาและสถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบวา มิติการบริหารท่ีเหมาะสมสําหรับผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครประกอบดวย มิติดานความโดดเดน ความรอบรูเชิงการบริหาร ทักษะการแกไข
ปญหาสังคมสิ่ งแวดลอม มีความคิดสรางสรรคนวัตกรรมใหม สวนลักษณะผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครคือ มีความคิดริเริ่มในการพัฒนาระบบงานใหมๆ เด็ดเดี่ยวกลาตัดสินใจ เชื่อม่ัน  มี
องคประกอบคือ ความสามารถในการกําหนดนโยบายสาธารณะ เปนนักวางแผนงานท่ีมองการณ
ไกลรูทันสถานการณการเปลี่ยนแปลงรอบรูเชิงนวัตกรรมใหมปจจัยท่ีสนับสนุนมิติการบริหารงาน 
คือ การมีสวนรวมจากประชาชนบรรยากาศความรวมมืออยางใกลชิดระหวางองคการและประชาชน
ขาราชการมีศักยภาพในการแปลงวิสัยทัศนนโยบายยุทธศาสตรสูการปฏิบัติงานและงบประมาณท่ี
เพียงพอ  ขอเสนอแนะ กรุงเทพมหานครควรนําแนวคิดการจัดการองคการภาครัฐแนวใหม โดยนํา
ระบบการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์  ผูบริหารไดรับการถายโอนอํานาจ ลดการควบคุม มีอิสระใน
การบริหารงานผอนคลายกฎระเบียบใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจากสวนกลางองคประกอบ
ในมิติการบริหารคือผูนําแบบบูรณาการอํานาจการบริหาร(CEO) ควบคูกับการดวยหลักธรรมาภิบาล
มี 10 หลักการ ใชทรัพยากรทางการบริการ 11M อยางไรก็ตาม ผูวิจัยเห็นควรปรับปรุง
พระราชบัญญัติการจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เรื่องการใหประชาชนมี
สวนรวมกับมิติการบริหารกรุงเทพมหานครใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560 
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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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ABSTRACT 
 This article was aimed to submit the study in administration dimension 
appropriate for the Bangkok Governor as well as study the characteristics and 
components, including study supporting factors of dimensions appropriate for 
Bangkok governors. Using mixed methods in Qualitative research and Survey research.  
The data used content analysis and data is added by quantitative research with 
descriptive statistics.The research found that the administrative dimensions 
appropriate for Bangkok Governors are their Prominence, oriented knowledge 
management, solving social problems skill as well as environment, creativity 
innovation.  The Bangkok Governor characteristics along with the administration 
dimension was initiative for development of new mission systems. including Firmly, 
decided making, believed.  There are along with ability public policies making for 
develop Bangkok, and visionary planners, cognizant of the changing situation, new 
knowledge innovation.  Moreover, there factor supporting administration dimension 
is people’s participation by buildcontext close up cooperation organization and 
people, the officials fulfill potential to transform vision, strategic or policies into 
action together approved sufficient budget.  The suggestions to Bangkok Metropolitan 
be taken are the New Public Management concept, model of Chief Executive Officer: 
CEO, 10 good governance principle and choose 1 1 M resources management.  
Altogether should be edit the Bangkok Metropolis Administrative Organization Act, 
B.E. 2528, in people participation item with the administration dimensions according 
to Constitution of the Kingdom of Thailand, BE 2560. 
Keyword : Administration Dimension, Bangkok Governor 
 
1. บทนํา 
 กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงประเทศไทย เปนเมืองท่ีมีบทบาทสําคัญในการเปน
ศูนยกลางการบริหารราชการแผนดินในทุกดานของประเทศมีอาณาเขตพ้ืนท่ีเพียง 1,598.74ตาราง
กิโลเมตร แตมีประชากรจํานวน 5,696,409 คนอัตราความหนาแนนประชากรตอพ้ืนท่ี3,631.20 คน
ตอตารางกิโลเมตร  หากรวมประชากรแฝงท่ีมีการไหลเขาไหลออกประมาณ 3 ลานคน หรือรอยละ 
36.9 ของประชากรแฝงท้ังหมดท่ัวประเทศ  ทําใหกรุงเทพมหานครเพ่ิมความหนาแนนประชากร
เปน 5,292.9 คนตอตารางกิโลเมตร  ผลกระทบท่ีตามมาคือ การขยายความเปนเมือง 
(Urbanization) อยางไรทิศทาง ปราศจากการวางผังเมือง  ทําใหเมืองหลวงมีขนาดใหญกวาเมือง
รองอยางเชียงใหมถึง 5 เทา และความหนาแนนประชากรมากกวา 32 เทา  มีลักษณะเอกนคร 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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(Primate City) สูงสุดแหงหนึ่งของโลก กลาวไดวา กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทย 
พัฒนาการกลายเปนเอกนคร ทําใหเกิดปญหามากมาย และสั่งสมทวีความรุนแรงข้ึนมาโดยตลอด 
 ในเวลาตอมาปญหาท่ีสั่งสมทวีความรุนแรงมากข้ึน บางปญหาสูวิกฤต (Capital Crisis)
เชน ปญหาการจราจรปญหาชุมชนแออัดแหลงเสื่อมโทรม ยาเสพติดระบาดเขาสูชุมชน ปญหาสิ่ง
อํานวยความสะดวก อาทิ ไฟฟา น้ําประปา ถนนไมเพียงพอ เนื่องจากการสรางท่ีอยูอาศัยอยางไร
ทิศทาง  ปญหาดังกลาวสรางความเดือดรอนเปนวงกวาง ในทางกลับกันความเปนเมืองหลวงท่ีมี
บทบาท (Function) หลากหลาย แลวยังถูกจัดใหเปนศูนยกลางการคาการลงทุนระหวางประเทศ
เปนเ มืองอุตสาหกรรม การทองเ ท่ียว ศิลปวัฒนธรรมโบราณสถาน ฯลฯ  การบริหาร
กรุงเทพมหานครจึงปรับรูปแบบโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2528 เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2528 สงผลใหกรุงเทพมหานครมีลักษณะเขตปกครองพิเศษเปน
ทบวงการเมืองบริหารราชการสวนทองถ่ินในฐานะนครหลวงโดยมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปน
ตําแหนงผูบริหารสูงสุด ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง 
 ปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) มีผลใหความ
ตองการและคานิยมประชาชน รวมท้ังปญหาท่ีมีอยูเดิมของกรุงเทพมหานคร จึงเปนภารกิจท่ี
มากมายหลาย ผูท่ีเขามาเปนผูบริหารในตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงตองเปนผูท่ีตองมี
ศาสตรและศิลปในการบริหารงาน (Public Administration) เปนผูนํา (Leadership) สามารถใช
อํานาจหนาท่ีใหเกิดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพงาน บุคคลท่ีมีฐานะผูบริหาร(Administration) 
นําพาองคการใหประสบความสําเร็จ  ดังนั้นเม่ือพิจารณาลักษณะผูนําภายใตบริบทท่ีเกิดข้ึนใน
กรุงเทพมหานคร รวมถึงท่ีมาผูใชอํานาจตามกฎหมายกําหนด กลาวคือ ปรากฏการณภายใน
กรุงเทพมหานครท่ีมีความหลากหลาย เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การใชความสามารถเชิงศาสตรและ
ศิลปในการบริหารอาจยังไมเทาทันตอสถานการณ  อีกท้ังผูนํากรุงเทพมหานครท่ีมาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชน บุคคลท่ีมีคุณลักษณะพิเศษคือ ศิลปะการบริหารองคการจึงเปนท่ีนาสนใจวาผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครควรมีมิติการบริหารอะไร ลักษณะ  องคประกอบ และปจจัยใดบางท้ังนี้
กรุงเทพมหานครมีการเลือกตั้งผูราชการกรุงเทพมหานคร นับตั้งแตพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 กรุงเทพมหานครมีผูวาราชการจํานวนท้ังหมด 6 คน ไดแก 1. 
พลตรีจําลอง ศรีเมือง2. ร.อ.กฤษฎาอรุณวงษณอยุธยา  3. ดร.พิจิตต รัตตกุล  4. นายสมัคร สุนทร
เวช5. นายอภิรักษ โกษะโยธินและ6. ม.ร.ว.สุขุมพันธุบริพัตร  
 จากปรากฏการณและปญหา ท่ีเ กิด ข้ึนในเขตกรุ ง เทพมหานคร  ผู ว าราชการ
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนตําแหนงและบุคคลท่ีไดรับความไววางใจ ตามคุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงคของ
ประชาชน เลือกใหมาดํารงตําแหนงเ พ่ือบริหารงาน แตปญหาอุปสรรคการบริหารงาน
กรุงเทพมหานครตองการผูท่ีมีคุณลักษณะพิเศษเหมาะสมกับตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  
ดวยเหตุนี้การศึกษาจึงสนใจมิติการบริหารท่ีเหมาะสมของผูวาราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือคนหาวา 
คุณลักษณะแบบใด เหมาะสมกับตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด และองคประกอบ
แบบใดท่ีประชาชนตองการใหเขาบริหารงาน ตลอดจนศึกษารวบรวมขอมูลวา มีปจจัยใดสนับสนุน
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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การบริหารใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครใชในปกครองกรุงเทพมหานครใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยคาดหวังวา ขอคนพบชวยใหบุคคลผูสมัครรับเลือกตั้งในตําแหนงผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร พัฒนาตนเปนผู ท่ี มี มิติการบริหารท่ี เหมาะสมตอการเปนผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ทํางานตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษามิติการบริหารท่ีเหมาะสมสําหรับผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษาลักษณะและองคประกอบของมิติการบริหารท่ีเหมาะสมสําหรับผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร 
 3. เ พ่ือศึกษาปจจัย ท่ีสนับสนุนมิติการบริหาร ท่ี เหมาะสมสําหรับผู ว าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
 
3. ระเบียบวิธีวิจัย 
 วิธีวิจัยแบบผสม(Mixed Method) ถูกนํามาใช โดยผสมระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research)และการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)  ประกอบดวย  
 3 .1  การวิ จั ย เอกสาร  (Documentary Research) และการวิ จั ยประวัติ ศาสตร  
(Historical Research)ในประเภทการวิเคราะหเอกสาร (Documentary Analysis) 
 3.2 การรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก (Depth Interview)บุคคลสําคัญ (Key 
Performance Interview)ประกอบดวย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จํานวน 7 คน และอดีตผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร จํานวน 2 คน  วิเคราะหขอมูลดวยวิธีวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) ดวยการถอดรหัสและตีความหมายขอมูลเชิงเหตุผลแบบนิรนัย (deduction)   
 3.3 การวิจัย เชิ งปริมาณ  (Quantitative Research) ใชการสํ ารวจความคิดเห็น 
(Poll)ประชากรคือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเพ่ือศึกษาความตองการของประชาชนตอมิติ
การบริหารท่ีเหมาะสมสําหรับผูวาราชการกรุงเทพมหานครใชสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive 
Statistics) 
 
4. ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเอกสาร แสดงใหเห็นวา กรุงเทพมหานครมีวิวฒันาการมายาวนาน กระท่ังมี
การควบรวมเทศบาลนครกรุงเทพกับเทศบาลนครธนบุรี สูการเปนเทศบาลนครหลวง  และ
กลายเปนการบริหารนครกรุงเทพธนบุรี  จนกระท่ังพัฒนาสูความมาเปนกรุงเทพมหานคร เปนเมือง
หลวงของประเทศเปนบริเวณท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจ ศูนยรวมสวนราชการ  กระทรวง กรม
ตางๆ  ทําใหมีประชาชนอาศัยอยูอยางหนาแนน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประชาชนท่ีอพยพโยกยายเขา
มาเปนประชากรแฝง มิไดแจงยายท่ีอยูกับสํานักทะเบียนราษฎร  ดวยเหตุผลเพ่ือประกอบอาชีพ 
การศึกษา ฯลฯ  กรุงเทพมหานคร จึงเกิดปญหาเชิงการบริหารจัดการทําใหมีการสะสมปญหาและ
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ทวีความรุนแรงมากข้ึน กระท่ังรัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  กําหนดใหกรุงเทพมหานครเปนมีรูปแบบการปกครองสวนทองถ่ิน
รูปแบบพิเศษ    
 รูปแบบการปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ กรุงเทพมหานครเปนรูปแบบการปกครอง
ท่ีเนนการแกไขสภาพปญหาท่ีเปนอยู คือลักษณะท่ีกรุงเทพมหานคร เปนเมืองโตเด่ียวหรือเอกนคร 
(Primate City) เนื่องมาจากกรุงเทพมหานครเปนเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  
จนกระท่ังการขยายตัวและการเติบโตอยางรวดเร็วเต็มอาณาเขตพ้ืนท่ี ทําใหกรุงเทพมหานครเพ่ิม
ความหนาแนนประชากรกวา 5 พันคนตอตารางกิโลเมตร จําเปนตองจัดต้ังองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินรูปแบบพิเศษมาใชในการบริหารจัดการ  ท้ังนี้เพราะรูปแบบการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ ตองคํานึงถึงลักษณะเฉพาะทองถ่ิน  เพ่ือใหมีรูปแบบการบริหาร
ท่ีเหมาะสมสอดรับกับลักษณะทองถ่ิน สามารถดําเนินกิจกรรมตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  การปรับเปลี่ยนกรุงเทพมหานครเปนการปกครองสวนทองถ่ิน
รูปแบบพิเศษ โดยการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2528  และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคการปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542  โดยรูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานครเปนระบบข้ันเดียวหมายถึง 
กรุงเทพมหานครเปนองคการเดียวท่ีรับผิดชอบดูแลพ้ืนท่ีท้ังหมด มีสภากรุงเทพมหานคร และผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร ท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง เมืองหลวงท่ีมีการจัดรูปแบบเปนองคกร
ปกครองทองถ่ินรูปแบบพิเศษ ตางจากจังหวัดอ่ืน ท่ีมีการปกครองทองถ่ิน 2 ระดับ  ระดับบนคือ 
องคการบริหารสวนจังหวัด  ระดับลางคือ เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล 
 จากการท่ีกรุงเทพมหานคร ใชการบริหารระบบข้ันเดียวท่ีบัญญัติในพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารกรุงเทพมหานครพ.ศ.2528สงผลให มิ ติการบริหารงานของผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครอํานาจ(Authorities)ครอบคลุม ท้ังดานการกํากับดูแลบุคลากรภายในองคกร
กรุงเทพมหานครและบริหารองคกรในระดับสํานักงานเขต รวมท้ังกําหนดนโยบายบริการสาธารณะ
กรุงเทพมหานคร ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานครพ.ศ.2528 และ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทําใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ตองบริหารราชการตามภาร
หนาท่ีในฐานะหัวหนาฝายบริหารซ่ึงมีภารกิจท่ีหลากหลายครอบคลุมกิจกรรมมากมายสงผลใหการ
บริหาร การดําเนินนโยบายสาธารณะ การพัฒนาทองถ่ิน (เขต) ไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร 
เชนเดียวกับการศึกษาของ กลาววา กฎหมายบัญญัติใหกระจายอํานาจสูทองถ่ินแตเปนไปในรูปแบบ
เฉพาะนโยบายและแผนพัฒนาไมไดไปพรอมกับอํานาจการตัดสินใจท้ังจากสวนกลางและสวน
สํานักงานเขตดวยเชนกัน การตอบสนองจึงไมเปนไปตามความตองการของประชาชนอยางแทจริงซ่ึง
สวนใหญเปนการสรางข้ึนจากนักวิชาการและนักการเมืองโดยมิไดมองถึงสภาพเศรษฐกิจสังคม
สิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนนอกจากปญหาขางตนยังพบปญหาการดําเนินชีวิตประจําวันของคน
กรุงเทพมหานครไดแกปญหาการจราจรระบบขนสงมวลชนชุมชนแออัดขยะน้ําเสียมลพิษความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินความยากจนฯลฯ ในขณะท่ีการบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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แมวามีความพยายามแกไขปญหานานาประการดังกลาวไมเพียงไมลดลงแตนับวันไดทวีความรุนแรง
เพ่ิมข้ึน 
 ปญหาดานการบริหารงานกรุงเทพมหานครปจจุบันการพัฒนาการขับเคลื่อนนโยบาย
ตางๆ และการทําหนาท่ีของกรุงเทพมหานคร เห็นไดวาเปนไปอยาลาชา เนื่องจากสภาพปญหาการ
ทํางานของผูวาราชการกรุงเทพมหานครซ่ึงอยูในฐานะท่ีเปนหัวหนาฝายบริหารตองแบกรับภาระ
งานหลายๆดานดวยกัน ไมวาจะเปนหนาท่ีของผูวาราชการกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะตามท่ี
กฎหมายบัญญัติไวหนาท่ีของกรุงเทพมหานครโดยตรงและนอกจากนี้ยังมีหนาท่ีตามนโยบายตางๆ 
ท่ีใชในการหาเสียงเลือกตั้งท่ีตองดําเนินนโยบายหลังจากท่ีเขารับตําแหนง สงผลตอการประสานงาน
กับภาคประชาชน ไมมีการกระจายอํานาจอยางแทจริงมาสูชุมชน นโยบายตางๆ และแผนพัฒนา
ตางๆ ท่ีสรางข้ึนเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไมไดสรางจากความตองการของ
ประชาชนท่ีแทจริงแตสรางข้ึนจากหลักวิชาการเทานั้นไมไดมองถึงสภาพสังคมท่ีเกิดข้ึน จึงสงผลให
นโยบายและแผนพัฒนาตางๆ ไมบรรลุเปาหมายเทาท่ีควร  นอกจากปญหาท่ีกลาวขางตนแลวยังพบ
ปญหาในชีวิตประจําวันของคนกรุงเทพมหานคร ไดแก ปญหาการจราจร สิ่งแวดลอม ขยะ น้ําเสีย 
มลพิษ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ระบบขนสงมวลชน ปญหาสาธารณภัย ฝนตกน้ําทวมขัง 
การสงเคราะหดูแลผูดอยโอกาส ชุมชนแออัด การจัดระเบียบทางเดิน การขายของบนทางเทา ฯลฯ 
แตการใหบริการและการบริหารงานกรุงเทพมหานครยังไมสามารถแกไขปญหาดังกลาวไดและ
นับวันปญหาทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตาม ปญหาดังกลาวขางตน คณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานการปกครองทองถ่ินซ่ึงตั้งข้ึนตามมติของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ เพ่ือศึกษาวิเคราะหจัดทําแนวทางแผนการปฏิรูป วิธีการปฏิรูปพรอมกําหนดเวลาการ
ปฏิรูปและขอเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานการปกครองทองถ่ินใหสัมฤทธิ์ผล 
โดยไดทําการศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน รวมถึงวิธีการปฏิรูป กําหนดเวลาการปฏิรูป 
งบประมาณท่ีใชและหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการปฏิรูป ซ่ึงสามารถสรุปแผนการปฏิรูปของ
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานการปกครองทองถ่ินรูปแบบพิเศษ 
 ปจจัยสนับสนนุมิตกิารบริหารในมุมมองของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
 1. ตองยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน  
 ผูใหขอมูลใหขอมูลวา กรุงเทพมหานครควรกําหนดวิสัยทัศนพันธกิจ ในยุทธศาสตรการ
พัฒนาองคการปกครองสวนทองถ่ิน โดยทําการวิเคราะห SWOT  เพ่ือคนหาจุดแข็งจุดออนของ
องคการโดยการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในองคการเพ่ือใหบุคลากรรวมกันกําหนดทิศทางใน
การปฏิบัติงานท่ีมุงสูเปาหมายเดียวกัน การวิเคราะหปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ขอเสนอแนะแนวทาง
ท่ีมีแนวคิดการแกไขรวมกันตามสภาพปญหา สภาพแวดลอม วัฒนธรรม สําหรับกําหนดวิสัยทัศน
พันธกิจและยุทธศาสตรนอกจากนี้ ตองคํานึงถึงการนําไปปฏิบัติของสวนราชการตางๆ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานขององคการเปนไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกับแผนพัฒนาของสวนกลาง อาทิ 
นโยบายรัฐบาล  กระทรวง กรม  
 2. กําหนดนโยบายการเปนองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization)  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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 เปนการยกระดับความรู ความเขาใจ รวมถึงถายทอดประสบการณใหแกบุคลากรใน
องคการ ผูบริหารท้ังฝายการเมือง ขาราชการ ลูกจาง ตองเปนผูท่ีมีความรูความสามารถ  ท้ังนี้
ผูบริหารเปนผูนําความรู ประสบการณเชิงบริหาร ความไดเปรียบเชิงแขงขันทางธุรกิจมาประยุกตใช
กับการบริหารองคการ รวมท้ังมีแนวความคิดในเรื่องการกระจายอํานาจการปกครองทองถ่ินท่ีเปน
อิสระ มุงสูการใหบริการประชาชน มาถายทอดความรูและมุมมองใหแกบุคลากรในองคการเพ่ือให
ทุกคนมีความรูในการดําเนินงาน เปนไปในทิศทางเดียวกัน เปนการเพ่ิมศักยภาพการทํางานให
บุคลากร 
 3. ระดมกําลังสมอง (Brainstorm)  
 ผูนําองคการระดับตางๆ ควรมีการสงเสริมการทําการงานดวยการบูรณาการระบบการ
ทํางานรวมกันระหวางกอง/ฝายตางๆ หรือสงเสริมการทํางานเปนทีม การใชทรัพยากรรวมกันเพ่ือ
กอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุดเชนฝายรักษาความสะอาด ตองประสานงานท้ังสํานัก
พัฒนาชุมชน กองสงเสริมคุณภาพชีวิต ท่ีประสานงานใหเจาหนาท่ีศูนยประสานงานสรางสรรค 
รณรงคใหชุมชนรักษาความสะอาด ในลักษณะการทํางานรวมกันระหวางนักการเมืองขาราชการและ
ประชาชน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการทํางานภายในองคการ และระหวางภาคสวนตางๆ  
 4. ผูบริหารตองเปนผูมีภาวะความเปนผูนํา 
 ผูบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ินตองมีลักษณะความเปนผูนําสูง มีความรู
ความสามารถกลาเปลี่ยนแปลงกลารับผิดชอบในการตัดสินใจในการดําเนินงานมีความมุงม่ันในการ
ทํางานกระตือรือรนใฝเรียนรูคิดเร็วทําเร็วและมีความคิดริเริ่มในโครงการใหมๆหรือนวัตกรรมเสมอ
โดยนําความรูและประสบการณมาประยุกตใชกับการทํางานขององคการปกครองสวนทองถ่ิน
นอกจากนั้นผูบริหารยังตองมีทัศนคติท่ีเปดกวางรับรูรับฟงสิ่งใหมอยูตลอดเวลายอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืนมีความเสียสละและอุทิศตนในการทํางานเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
 5. บุคลากรในองคการตองมีศักยภาพเชิงปฏิบัติ  
 ตองมีการสงเสริมใหบุคลากรในองคการไดเขารับการอบรมและศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน
ทําใหบุคลากรความรูความสามารถ และมีความรับผิดชอบสามารถนําความรูท่ีไดรับมาพัฒนาการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนนอกจากนั้นบุคลากรในระดับปฏิบัติงานตองมีความรอบรูมีความ
กระตือรือรนในการทํางานมีความรับผิดชอบสูงและอุทิศตนทุมเทการทํางานเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
ขององคการรวมท้ังบุคลากรยังตองมีความคลองตัวในการยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงมีการเรียนรู
และถายทอดประสบการณรวมกัน 
 6. มีอิสระในการบริหารงาน 
 สงเสริมใหองคการมีการบริหารงานท่ีมีความคลองตัวโดยการมอบหมายหนาท่ีความ
รับผิดชอบเพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานใหสั้นลงท้ังนี้ผูบริหารจะเปนผูกําหนดนโยบายหรือทิศ
ทางการทํางานในขณะท่ีผูปฏิบัติงานจะตองนําแผนและนโยบายลงสูการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายขององคการหากผูปฏิบัติงานมีปญหาอุปสรรคในการทํางานจะรวมกันแกไขปญหาระหวาง
ผูบริหารและผูปฏิบัติงานโดยมีการประชุมรวมกันระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงานเปนประจํา 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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 7. การรับฟงความคิดเห็นจากภาคสังคม 
 ในการพัฒนาการทํางานขององคการปกครองสวนทองถ่ิน ตองเปดรับฟงความคิดเห็น
จากภายนอกท้ังผูท่ีมีความรูความชํานาญเฉพาะดาน  นักวิชาการ ประชาชน เพ่ือชวยเสริมสราง
ความรูความสามารถใหแกบุคลากรภายในองคการและเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงานและ
โครงการเชนการตั้งสภาท่ีปรึกษารวมท้ังการเปดรับฟงความคิดเห็นจากภาคประชาชนเพ่ือให
องคการปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารงานและเสนอโครงการตรงตามความตองการของ
ประชาชนเพ่ือใหประชาชนเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุดนอกจากนั้นยังเปนการทํางานรวมกันระหวาง
องคการปกครองสวนทองถ่ินและบุคคลภายนอกเชนการจัดตั้งสถาบันพัฒนาผูนําทองถ่ินโดยมี
วิทยากรและผูทรงคุณวุฒิมาใหความรูและรวมมือในการดําเนินโครงการรวมท้ังการศึกษาดูงานหรือ
โครงการท่ีดีและประสบความสําเร็จเพ่ือนํามาประยุกตใชกับองคการของตน 
 ปจจัยสนับสนุนความสําเร็จตอมิติการบริหารกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย  
 1. การมีสวนรวมของประชาชน 
 กิจกรรมท่ีประสบความสําเร็จ ตองไดรับความสนใจและความรวมมือจากประชาชนการ
ทําใหประชาชนสนใจและรวมมือไดประชาชนตองมีสวนรวมในการกําหนด และดําเนินกิจกรรม  
เพ่ือใหประชาชนพึงพอใจมากท่ีสุดดังนั้นกอนเริ่มกิจกรรมใดๆ ผูบริหารและผูปฏิบัติงานตองสํารวจ  
รับฟงความคิดเห็น ความตองการของประชาชนเชนโครงการเสริมสรางสุขภาพดีถวนหนาโครงการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและโครงการสงเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมเปนตน 
 2. การรวมมือกันทํางานอยางใกลชิดระหวางองคการปกครองสวนทองถ่ินและประชาชน
ในการดําเนินโครงการท่ีใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการเสนอความตองการหรือใหประชาชน
จัดทําโครงการเพ่ือของบประมาณอุดหนุนจากองคการปกครองสวนทองถ่ินในระยะเริ่มแรก
ประชาชนอาจยังไมมีความรูความสามารถในการนําเสนอโครงการองคการปกครองสวนทองถ่ิน
จะตองมอบหมายเจาหนาท่ีใหเปนผูรับผิดชอบในการเปนพ่ีเลี้ยงเพ่ือใหความรูแกประชาชนในการ
เขียนโครงการท่ีถูกตองตามระเบียบทางราชการนอกจากนั้นยังตองทําหนาท่ีประสานงานเสนอแนะ
และอํานวยความสะดวกในการดําเนินโครงการใหแกประชาชนเชนการติดตอวิทยากรมาใหความรู
แกประชาชนและการสนับสนุนใหชุมชนหันมาชวยเหลือและรวมมือกันมากข้ึนเปนตน 
 3. การแปลงวิสัยทัศนนโยบายและยุทธศาสตรสูการปฏิบัติงานอยางแทจริงในการ
ขับเคลื่อนวิสัยทัศนนโยบายและยุทธศาสตรของหนวยงาน เพ่ือนํามาสูการปฏิบัติ สิ่งสําคัญและ
จําเปนโดยการจัดทําและดําเนินโครงการใหเปนรูปธรรมเพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาทองถ่ินอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืนและการใหบริการสาธารณะแกประชาชนอยางมีคุณภาพท้ังนี้ในการดําเนิน
โครงการใดใดจะตองคํานึงถึงการบรรลุวิสัยทัศนนโยบายยุทธศาสตรและเปาหมายองคการปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีกําหนดไวซึ่งตองสอดคลองไปในทิศทางเดียวดังนั้นการถายทอดวิสัยทัศนองคการและ
นโยบายผูบริหารใหแกบุคลากรผูดําเนินงาน เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหโครงการประสบความสําเร็จ 
 4. การติดตามและประเมินผลโครงการในการดําเนินโครงการจะตองมีการติดตามและ
ประเมินผลเพ่ือใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องนอกจากนี้ ยัง
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ทําใหทราบถึงความตองการและความพึงพอใจของประชาชนผูเขารวมโครงการซ่ึงจะชวยใหองคการ
ปกครองสวนทองถ่ินรับทราบถึงปญหาอุปสรรคของการดําเนินโครงการและสามารถประเมินไดวา
โครงการท่ีจัดทําข้ึนประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใดนอกจากนั้นแลวควรมีการประเมินผลถึง
ความคุมคาของงบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการก็จะเปนประโยชนตอการจัดสรรงบประมาณ
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 5. การจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอ  ท้ังนี้งบประมาณเปนปจจัยหลักในการดําเนิน
โครงการซ่ึงการดําเนินใหสําเร็จจะตองมีการจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอนอกจากนั้น
จะตองคํานึงถึงการใชงบประมาณอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพรวมท้ังเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
โดยตองพิจารณาถึงผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการท้ังทางดานเศรษฐกิจสังคมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีดีข้ึนหากเปนโครงการท่ีมีผลใหประชาชนมีความสุขเพ่ิมข้ึนโดยไม
สามารถวัดออกมาในเชิงปริมาณก็ตามก็ถือวาโครงการมีความคุมคาเชนกัน 
 การสํารวจความคิดเห็น (Poll) ของประชาชนกรุงเทพมหานคร พบวา ประชาชนพึง
ประสงคตอคุณลักษณะผูวาราชการกรุงเทพมหานครมากท่ีสุดคือความรอบรูในการบริหารจัดการมี
คะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดรองลงมาคือทักษะการแกไขปญหาสังคมความคิดริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรม
ใหมมีสติปญญาปฏิภาณไหวพริบความเชื่อม่ันในตัวเองความอดทนสูงความม่ันคงทางอารมณมี
มนุษยสัมพันธ/ปฏิสัมพันธ  เปนตน 
 ประชาชนความตองการลักษณะผูนําของผูวาราชการกรุงเทพมหานครในการบริหารงาน
กรุงเทพมหานคร พบวา ความคิดริเริ่ม/พัฒนาระบบงานใหมๆ มีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา 
ความเชื่อ ม่ันและกลาตัดสินใจความกระตือรือรนในงานสูง มีนโยบายสาธารณะพัฒนา
กรุงเทพมหานครเปนนักวางแผนงานท่ีมองการณไกลรูทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงมีอํานาจ/
อิทธิพลในการปกครองมีความรอบรูเชิงนวัตกรรมใหมใหความสําคัญเทคโนโลยีมาใชในงานมีความรู
ในการบริหารจัดการภาครัฐ  เปนตน 
 ความตองการของประชาชนในการแกไขปญหากรุงเทพมหานครพบวา ปญหาเศรษฐกิจ
ประชาชนความตองการใหกรุงเทพมหานครแกไขปญหา คือ การจราจร ในระดับมากท่ีสุด  สวน
ปญหาสังคมท่ีตองการใหแกไขปญหา คือ ปญหายาเสพติด ระดับมากท่ีสุด ในขณะท่ี ปญหา
สิ่งแวดลอม ตองการใหแกไขปญหา คือ ปญหาน้ําทวม/น้ําทวมขัง ระดับมาก 
 แสดงใหเห็นภาพรวมในมิติการบริหารของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 1.
ความรอบรูในการบริหารจัดการ2. ทักษะการแกไขปญหาสังคม3. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
นวัตกรรมใหม4. มีสติปญญา ปฏิภาณไหวพริบ5. ความเชื่อม่ันในตัวเอง6. ความอดทนสูงความ
ม่ันคงทางอารมณ7.มีมนุษยสัมพันธ/ปฏิสัมพันธ8. ความกลาหาญและการตัดสินใจ9. ความเพียร
พยายาม/กระตือรือรนสูง10. ทักษะความชํานาญพิเศษเฉพาะงาน 
 ลักษณะและองคประกอบภาวะผูนําผูวาราชการกรุงเทพมหานครในการบริหารงานพบวา 
ควรประกอบ  1. ความคิดริเริ่ม/พัฒนาระบบงานใหมๆ2. ความเชื่อม่ันและกลาตัดสินใจ3. ความ
กระตือรือรนในงานสูง4. มีนโยบายสาธารณะพัฒนากรุงเทพมหานคร5.เปนนักวางแผนงานท่ีมอง
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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การณไกล6.รูทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลง7. มีอํานาจ/อิทธิพลในการปกครอง8. มีความรอบ
รูเชิงนวัตกรรมใหม 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 กรุงเทพมหานครมีวิวัฒนาการมาอยางยาวนาน จากการควบรวมเทศบาลนครกรุงเทพกับ
เทศบาลนครธนบุรี สูการเปนเทศบาลนครหลวง และกลายเปนการบริหารนครกรุงเทพธนบุรี สู
ความเปนกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  
ในรูปแบบการปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ  ภายใตกฎหมายบัญญัติใหกรุงเทพมหานครปฏิบัติ
ภารกิจในเรื่องการดูแลความเรียบรอย ใหบริการสาธารณะแกประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตปกครอง
ของกรุงเทพหานคร  โดยอํานาจหนาท่ีการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร แบงออกเปนอิสระจาก
กัน 2 ฝาย คือ (1) ฝายบริหาร มีผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนผูนําสูงสุด  และ (2) ฝายนิติ
บัญญัติ จัดตั้งในรูปแบบสภากรุงเทพมหานคร  โดยท้ังผูวาราชการและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
ตองมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงเทานั้นดังนั้นผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะ
ผูนําสูงสุดขององคการ จึงเปนผูมีอํานาจการบริหารมากท่ีสุด 
 ผลการวิจัยสามารถตอบวัตถุประสงคท่ี 1  มิติการบริหารท่ีเหมาะสมสําหรับผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครพบวา มิติการบริหารประกอบดวย 1. ภาวะผูนําของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
2. ลักษณะและองคประกอบภาวะผูนําของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร3. ปจจัยท่ีสนับสนุนมิติการ
บริหารท่ีเหมาะสมสําหรับผูวาราชการกรุงเทพมหานครโดยพบวา ภาวะผูนําของผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครคือ ผูท่ีมีความโดดเดนดานความรอบรูในการบริหารจัดการ  มีทักษะการแกไข
ปญหาสังคม ประกอบกับเปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรมใหม  ท่ีนํามาซ่ึงสติปญญา 
ปฏิภาณไหวพริบ  มีความเชื่อม่ันในตัวเอง  นอกจากนี้ยังตองมีความอดทนสูงความม่ันคงทาง
อารมณ  เพราะตองสรางมีปฏิสัมพันธ/มนุษยสัมพันธกับประชาสังคม  มีความกลาหาญในการ
ตัดสินใจ  มีความเพียรพยายาม/กระตือรือรนเติมเต็มดวยความชํานาญพิเศษเฉพาะงาน 
 ผลการวิจัยสามารถตอบวัตถุประสงคท่ี 2 ลักษณะและองคประกอบของมิติการบริหารท่ี
เหมาะสมสําหรับผูวาราชการกรุงเทพมหานคร พบวาลักษณะและองคประกอบของมิติการบริหาร
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร คือลักษณะและองคประหกอบภาวะผูนําท่ีมีความคิดริเริ่ม/พัฒนา
ระบบงานใหมๆ  พรอมท้ังความเชื่อม่ันและกลาตัดสินใจ  กระตือรือรนในงานสูง  มีองคประกอบ
ภาวะผูนําคือ ความสามารถในการกําหนดนโยบายสาธารณะพัฒนากรุงเทพมหานคร  รวมท้ังเปน
นักวางแผนงานท่ีมองการณไกล  ตลอดจน รูทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลง  มีอํานาจ/อิทธิพล
ในการปกครองมีความรอบรูเชิงนวัตกรรมใหม 
 ผลการวิจัยสามารถตอบวัตถุประสงคท่ี 3 ปจจัยสนับสนุนมิติการบริหารท่ีเหมาะสม
สําหรับผูวาราชการกรุงเทพมหานครสูความสําเร็จ พบวา ควรประกอบดวย การเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร สรางบรรยากาศความรวมมือกัน
ทํางานอยางใกลชิดระหวางองคการปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนรวมท้ังความสามารถของ
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ผูบริหารระดับกลาง ระดับลาง และขาราชการผูปฏิบัติท่ีมีศักยภาพในการแปลงวิสัยทัศนนโยบาย
และยุทธศาสตรสูการปฏิบัติงาน  ตลอดจนมีองคการหรือภาคสังคมในการติดตามและประเมินผล
โครงการ/กิจกรรมของกรุงเทพมหานคร  โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอ 
 
6.ขอเสนอแนะ 
 มิติการบริหารท่ีเหมาะสมสําหรับผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 6.1 ควรการจัดการองคการภาครัฐแนวใหม ภายใตกระแสการปฏิรูปการปกครอง
ทองถ่ิน สิ่งสําคัญท่ีสุดคือ การปรับเปลี่ยนระบบการบริหารขององคการบริหารสวนทองถ่ิน และการ
ปรับปรุงโครงสรางการบริหารทองถ่ิน เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน ใหเกิดผลอยาง
เปนรูปธรรม มีความโปรงใส วิธีการทํางานท่ีมีความรวดเร็ว คลองตัวในการใหบริการสาธารณะแก
ประชาชน  โดยนําระบบการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์  และผูบริหารไดรับการถายโอนอํานาจ ลด
การควบคุม เพ่ิมความเปนอิสระในการบริหารงาน ผอนคลายกฎระเบียบใหเกิดความคลองตัวในการ
บริหารจัดการจากสวนกลาง โดยการปรับโครงสรางกรุงเทพมหานคร  ผลักดันใหเกิดผลสําเร็จอยาง
จริงจัง มีอํานาจเต็มรูปแบบ เพราะการปกครองกรุงเทพมหานครยังพบความเหลื่อมล้ํากันอยู
ระหวางสวนกลาง (กระทรวง กรม) กับสวนทองถ่ิน (กรุงเทพหานครและสํานักงานเขต)  ซ่ึงสงผล
โดยตรงตอการตัดสินใจในเชิงนโยบาย การออกแบบโครงสรางการบริหารงาน การใหบริการ
สาธารณะ  ซ่ึงรัฐบาลก็มีหนาท่ีเขามาบริหารจัดการ แตยังไมมีการกระจายอํานาจหนาท่ีใหกับ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจน  ดังนั้นรัฐบาลตองมีความจริงใจอยางแรงกลาในการกระจาย
อํานาจอยางเต็มรูปแบบ   
 6.2 ปจจัยสนับสนุนการบริหารงานท่ีเหมาะสมของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  หาก
มีการกระจายอํานาจการการบริหารราชการสวนทองถ่ินอยางแทจริง การมอบอํานาจการบริหาร
ราชการตามภาวะผูนําแบบบูรณาการ (Chief Executive Officer: CEO) อยางแทจริง  แกผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร ภายใตหลักการจัดการองคการแนวใหม ท่ีไดกลาวมาตน  ซ่ึงเปนปจจัย
สําคัญ ท้ังนี้ผูวิจัยขอเสนอแนะวา ควรนําแนวคิดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงแบบมุงเนนผลงาน 
(Task–Oriented  AuthorityCompliance) มาประยุกตใช เนื่องจากปจจุบันผูบริหารสวนใหญมี
ความรูและทักษะหลายสาขาวิชา สามารถตัดสินใจในการเพ่ือปฏิบัติงานเชิงบูรณาการรวมกับ
หนวยงาน (Functional) สวนกลางอ่ืนท่ีไดอยางประหยัดคุมคาผูบริหารองคการบริหารสวนทองถ่ิน 
จึงควรมีอํานาจการบริหารในรูปแบบ  CEO เพ่ือประสานรวมมือกันระหวางสวนราชการตางๆ  สราง
ปฏิสัมพันธ / สรางความสัมพันธกับองคการภาคสังคม และภาคประชาชนไดอยางรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  การจัดการองคการภาครัฐแนวใหม ภายใตกระแสการปฏิรูปการ
ปกครองทองถ่ิน เปนการสงเสริมประสิทธิภาพทองถ่ิน ใหมีบทบาทบริหารจัดการตามธรรมชาติของ
ทองถ่ิน ตอบสนองความตองการของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง 
 6.3 การบริหารงานกรุงเทพมหานคร ควรเนนมิติการบริหารใชมิติตามหลักธรรมาภิ
บาล เพ่ือการปรับกระบวนทัศน ใหสอดคลองกับกระแสการปฏิรปูการปกครองทองถ่ิน และกระจาย
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
  

Vol7 No._61.indd   176 24/7/2561   20:53:08

อํานาจใหกับองคการบริหารสวนทองถ่ินตามแนวคิดการจัดการองคการแนวใหม โดยนําหลักธรร
มาภิบาล 10 หลักมาใชมีดังนี้ 
 (1 )  หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลการปฏิบัติ ราชการท่ีบรรลุ
วัตถุประสงคตามแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ กอใหเกิดประโยชน
สุขตอประชาชนอยางเหมาะสม เห็นผลในเชิงประจักษและสัมผัสได 
 (2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) การบริหารราชการตามแนวทางท่ีดีท่ีมีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม สามารถใช
ทรัพยากร  แรงงาน ระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาการปฏิบัติภารกิจ เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 
 (3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  การใหบริการท่ีดี สรางความเชื่อถือ ความ
ไววางใจ เชื่อม่ันตอระบบราชการ ท่ีตอบสนองความตองการของประชาชนท่ีมีความ แตกตางและ
หลากหลายได 
 (4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาท่ีและผลงานตอเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับท่ีสนองตอ
ความคาดหวังของสาธารณะ รวมท้ังการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหา สาธารณะ 
 (5) หลักความโปรงใส (Transparency) หมายถึง กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา
ชี้แจงไดเม่ือมีขอสงสัย และสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดย
ประชาชนสามารถรูทุกข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรม หรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบ
ได 
 (6) หลักการมีสวนรวม (Participation) หมายถึง การกระบวนการท่ีขาราชการ 
ประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรูทําความเขาใจ รวม
แสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา / ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไข ปญหา 
รวมในกระบวนการตดัสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 
 (7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง การถายโอนอํานาจ การ
ตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอ่ืน (ราชการ
บริหารสวนทองถ่ิน) และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบ
อํานาจ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสราง
ความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุง กระบวนการ และ
เพ่ิมผลิตภาพ เพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดีของสวนราชการ 
 (8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ 
ขอบังคับในการบริหารราชการดวยความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพของผูมี
สวนไดสวนเสีย 
 (9) หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยาง
เทาเทียมกัน โดยไมมีการแบงแยกดานชาย /หญิงถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษา การฝกอบรม และอ่ืนๆ 
 (10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) หมายถึง การหาขอตกลงท่ัวไป
ภายในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเปนขอตกลงท่ีเกิดจากการใชกระบวนการเพ่ือหา
ขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลท่ีไดรับประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบ
โดยตรงซ่ึงตองไมมีขอคัดคานท่ียุติไมไดในประเด็นท่ีสําคัญโดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวา
เปนความเห็นพองโดยเอกฉันท 
 6.4 ปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
เนื่องจากใชงานมาแลวกวา 30 ป ท้ังนี้โดยเนนในเรื่องการใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการ
บริหารงานของกรุงเทพมหานคร(Public Participation)  ซ่ึงผูวิจัยขอเสนอสวนรวม 7 ระดับไดแก 
  (1) มีสวนรวมในระดับการใหขอมูล (Informing)  คือ การมีสวนรวมรับรูขาวสาร
ทางราชการ   
  (2) มีสวนรวมในระดับการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (Information 
Provision)  คือ ประชาชนมีเวทีแสดงความคิดเห็นตอกิจกรรมขององคการภาครัฐ 
  (3) มีสวนรวมในระดับการปรึกษาหารือ (Consultation)การเปดโอกาสให
ประชาชนเขารวมเจรจา ทบทวน แสดงความเห็นพรองตองกัน 
  (4) มีสวนรวมในระดับการสรางความรวมมือการวางแผนรวมกัน (Involvement)  
เชน การเปดใหประชาชนแสดงความคิดเห็นตอนโยบาย แผนงาน โครงการ รวมถึงการเขารวม
กิจกรรมของกรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานเขต เปนตน  
  (5) ระดับการรวมดําเนินการ (Partnership) เชนการประชุม การวางแผนแบบมี
สวนรวมเปนกลุมท่ีปรึกษา 
  (6) มีสวนรวมในระดับการรวมตัดสินใจติดตามตรวจสอบ และประเมินผล 
(Appraisal)ประชาชนท่ีหลากหลายสาขาอาชีพ มีศักยภาพในการตรวจสอบภาครัฐไดเปนอยางดี 
  (7) มีสวนรวมในระดับการควบคุม (Citizen Control) โดยเปดโอกาสใหประชาชน
เสนอแนะขอมูลเชิงนโยบายแผนงาน และการดําเนินโครงการไดเองตั้งแตตนโดยมีเจาหนาท่ีและ
องคการภาครัฐท่ีเก่ียวของเปนผูใหการสนับสนุน 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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มาตรการทางกฎหมาย และการควบคุมการเล้ียงสุนัขเพ่ือการคาในประเทศไทย 
Legal measures and controls of commercial dog in Thailand 
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บทคัดยอ 

 การศึกษามาตรการทางกฎหมายและการควบคุมการเลี้ยงสุนัขเพ่ือการคาในประเทศไทย
ฉบับนี ้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาทางดานมาตรการทางกฎหมายและการควบคุมการเลี้ยงสุนัข
เพ่ือการคาในประเทศไทยและศึกษาแนวทางการแกไขการเลี้ยงสุนัขเพ่ือการคาดวยมาตรการทาง
กฎหมายและการควบคุมการเลี้ยงสุนัขเพ่ือการคาในประเทศไทย ซ่ึงยังไมมีกฎหมายหมายเฉพาะ
เรื่องของการเลี้ยงสุนัขเพ่ือการคา ดังนั้นควรจะตองมีการออกกฎหมายการเลี้ยงสุนัขเพ่ือการคาเพ่ือ
ลดปญหา สุนัขจรจัด การเกิดโรคพิษสุนัขบา และปญหาตอสังคมซํ้าแลวซํ้าอีกข้ึน 
 สําหรับประเทศไทยมีพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว 
พ.ศ. 2557    แตยังไมมีมาตรการทางกฎหมายและการควบคุมการเลี้ยงสุนัขเพ่ือการคาในประเทศ
ไทยท่ีครอบคลุมและเปนรูปธรรมมากข้ึน สวนพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และ
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499ท่ีมีบทลงโทษนอยเกินไปทําใหผูเลี้ยงสุนัขขาดความ
เกรงกลัวเพ่ือเปนการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางแทจริง  ผูวิจัยไดทําการศึกษาโดยสัมภาษณ
ประชากรกลุมตัวอยาง ประกอบดวย 4 กลุม หลักๆไดแก กลุมท่ี 1 คือ กลุมประชาชนผูเลี้ยงสุนัข  
กลุมท่ี 2 คือ กลุมผูประกอบการธุรกิจขายสุนัข กลุมท่ี 3 คือ กลุมหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ   
กลุมท่ี 4 คือ กลุมผูบังคับใชกฎหมาย 
 จากการศึกษาพบวา ปจจุบันสังคมของประเทศไทยนําสุนัขมาเลี้ยงมากข้ึน แตผูเลี้ยงยัง
ขาดความรูความเขาใจในการดูแลสุนัขอยางแทจริง สงผลใหสงผลกระทบตอสังคม เชน ปญหาสุนัข
จรจัด ปญหาโรคพิษสุนัขบา เหตุสุนัขเขาทํารายผูคน นอกจากนี้ยังมีเรื่องของความสะอาดของ
สถานท่ีเลี้ยงสุนัขซ่ึงสงผลทําใหสุนัขเกิดความเครียดและเกิดความดุรายข้ึนได ท้ังนี้กอใหเกิดความ
เดือดรอยรําคาญแกบุคคลอ่ืน ในขณะเดียวกันกฎหมายท่ีเก่ียวกับการควบคุม ดูแล การเลี้ยงสุนัข
เพ่ือการคาอันจะสามารถใชบังคับเปนมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม ดูแลสุนัขไดท่ัว
ราชอาณาจักรยังไมครอบคลุมเทาท่ีควร ดังนั้นเม่ือมีปญหาอันเกิดจากสุนัขจึงมีความจําเปนตองนํา
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับสุนัขท่ีมีอยูอยางเชน พระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการ
จัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. 2557, พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535, พระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย พ.ศ. 2499   มาแกปญหาแตไมใชกฎหมายเก่ียวกับสุนัขโดยตรง ผูวิจัยจึงมุงท่ีจะพัฒนา
มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการควบคุมการเลี้ยงสุนัขเพ่ือการคาในประเทศไทยท่ีเหมาะสมและ

                                                           
∗ อาจารยประจําคณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   

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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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เปนไปไดเพ่ือเปนแนวทางการควบคุมผูเลี้ยงสุนัขและผูเก่ียวของไดศึกษาและสามารถนํามาตรการ
ทางกฎหมายนี้ไปใชอยางมีประสิทธิภาพ 
คําสําคัญ  : มาตรการทางกฎหมาย  การควบคุม การเลี้ยงสุนัขเพ่ือการคา 

 
Abstract 

 Study on legal measures and control of commercial dog in Thailand in this 
version has the purposes to battle. Maintain the legal measures and controls of 
commercial dog in Thailand. And the study approach was to raise a dog in order to 
trade with a legal measure and control the dog in Thailand. Also, there are no specific 
laws, which the story of the dog to trade. Therefore, the law should be expanded to 
feed the dog, to trade, to reduce the problem. Stray dogs being born rabies and 
society problems over and over again up. 
 For Thailand the prevention of cruelty to act and the animal welfare A.D 
2014. But there are no legal measures and controls of the dog to trade in Thailand, 
including covers and a picture. The public health act A.D 1992  and Commercial 
undertakings Act A.D 1956 contains penalties for too little makes people dehydrated 
dog afraid to solve some real problems that occur. Researchers have studied the 
interview sample working age group consists of 4 main groups, namely that The 1 is 
a groups of people raising dogs. The 2 groups are groups of entrepreneurs selling 
dogs. The 3 groups is a group of related government agencies. The group, which is a 
group of 4 groups of law enforcement. 
 The study found that the present society of the dog raising more and more. 
But who lack understanding and knowledge to look after the dog profit. Due to its 
impact on society, such as the problems of stray dogs, rabies problem because dogs 
do evil people. Besides. Going to have the cleanliness of the place, which the dog  
stress and the more fierce. With the cause trouble annoy old other people. At the 
same time, the law about controlling dike Raising the dog to trade It can be applied 
as a measure of legal control. Look after the dogs around the kingdom has not 
covered enough. So when there is a problem caused by a dog, it is necessary to 
adopt laws relating to dogs are like. The Prevention of Cruelty to animal welfare 
undertakings A.D 2014, The public health act A.D 1992, Commercial undertakings Act 
A.D 1956   To resolve the problem, but not the laws about dogs directly. Researchers 
have to develop legal measures relating to the control of trade in the domestic dog 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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that Thailand is reasonable and possible to control pet dog and related studies, and 
legal measures can be introduced to effective use of this. 
keyword(s): Legal measures to control   raising the dog, to trade. 
 
บทนํา 
 สุนัขจัดเปนสัตวเลี้ยงท่ีนารัก เฉลียวฉลาด มีประสาทสัมผัสในการรับกลิ่นดี และมีความ
จงรักภักดีตอเจาของ บอยครั้งท่ีสุนัขทดแทนบุญคุณเจาของโดยการปกปองเจาของดวยชีวิตของพวก
มัน ซ่ึงสัญชาตญาณและความซ่ือสัตยของสุนัข ทําใหมนุษยเรานิยมเลีย้งไวเปนเพ่ือนเลนประจําบาน 
เพ่ือสรางความผอนคลาย สรางความเพลิดเพลิน คลายเหงาไดบางเวลา ความใกลชิดระหวางมนุษย
และสุนัขชวยทําใหสุขภาพดานรางกายและจิตใจของมนุษยดีข้ึน 
 ในปจจุบันมีการนําสุนัขมาเลี้ยงเพ่ิมมากข้ึน จึงมีการเพาะพันธสุนัขหลายสายพันธุเพ่ือ
ตอบสนองตอความตองการของตลาด โดยสายพันธุสุนัขท่ีไดรับความนิยมนําไปเลี้ยงมากท่ีสุด ไดแก  
ชิววาวา, ปอมเมเรเนียน, ชิสุ, ยอรคเชียร เทอรเรียร, บีเกิล, ปก, บูลด็อก, ไซบีเรียน ฮัสก้ี, โกลเดน 
รีทรีฟเวอร และลาบราดอร รีทรีฟเวอร ดวยเหตุผลดังกลาว การผสมพันธุสุนัขเพ่ือใหไดสุนัขท่ีดีท่ีสุด
และตามความตองการของผูเลี้ยงสุนัข จึงเกิดเปน "ธุรกิจ" การคาขายสุนัขข้ึนมา 
 การคาขายสุนัขสามารถทําเปนท้ังอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมก็ได ท้ังนี้จะตองมีความรู
เรื่องของการดูแลสุนัขในระดับพ้ืนฐาน เชน วิธีการเลี้ยง การใหอาหาร การผสมพันธุ การออกกําลัง
กาย และการทําความสะอาด  การคาขายสุนัขนับวันก็ยิ่งกลายเปนการคาขายเชิงพาณิชย มีการตั้ง
ราคาสูงข้ึนตามความตองการของตลาดและการดูแลท่ีคอยขางละเอียดออน โดยมีตลาดคาขายสุนัข
ชัดจนมากข้ึนท้ังในตลาดนัดท่ัวไปและในโลกของโซเชียลสงผลใหเกิดฟารมสุนัขข้ึน นอกจากนี้ยัง
กอใหเกิดธุรกิจท่ีเก่ียวกับสุนัขมากข้ึน อาทิ รานจําหนายอาหารสุนัขและขนมของวางสําหรับสุนัข, 
รานบริการอาบน้ํา ตัดขน ทําสีไฮไลทขน, บริการสระวายน้ําสัตวเลี้ยง, สวนออกกําลังกายสําหรับ
สุนัข, รานสปาสําหรับสุนัข และโรงเรียนฝกสุนัข ครบวงจรมากข้ึน ท้ังนี้การคาขายสุนัขยังยึดอยูกับ
สายพันธุและความนิยมของผูนําไปเลี้ยง โดยไมมีเกณฑมาตรฐาน ถึงแมวาจะเปนสุนัขสายพันธุ
เดียวกัน อายุเทากัน เพศเดียวกัน แตมีราคาตางกัน 
 ในกรณีท่ีผูขายไมสามารถขายสุนัขออกไปไดภายใน 90 วัน ผูขายอาจจะตองมีตนทุน
สูงข้ึน เพราะตองมีการฉีดวัคซีน และเพ่ิมคาอาหาร รวมถึงคาเลี้ยงดูอ่ืนๆ เปนเหตุใหตองนําสุนัขไป
ปลอยท้ิงบาง อาทิ ตามชุมชน วัด และสวนสาธารณะ อีกประการหนึ่งเม่ือผูเลี้ยงซ้ือสุนัขมาเลี้ยงแลว 
แตไมมีเวลาไดดูแลสุนัขเต็มท่ี จําเปนตองนําสุนัขไปปลอยท้ิงตามท่ีสาธารณะ สงผลใหเกิดปญหาตอง
ชุมชนสังคมและสิ่งแวดลอม จากขาวของหนังสือพิมพโพสตทูเดยในคอลัมนรายงานพิเศษ ระบุวา 
“ฟารมขายหมาเถ่ือน”...วงจรอุบาทวทารุณสัตว เพราะความนารัก เชื่อ เปนมิตร กตัญูรูคุณ ทําให
สุนัขกลายเปนสัตวเลี้ยงยอดนิยม จึงมีฟารมสุนัขเถ่ือน มีการเพาะพันธในท่ีลับ เพราะตองการปดบัง
ไมใหใครรูวาพอพันธุแมพันธุไมใชพันธุแท สถานท่ีอยูสกปรกคับแคบ คนเพาะพันธุไมไดมองสุนัขเปน
สิ่งมีชีวิต แตเปนเครื่องจักรผลิตลูกสุนัข จุดประสงคเดียวคือทํากําไรใหไดมากท่ีสุด นั้นหมายถึงการ
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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จับสุนัขผสมทุกครั้งท่ีถึงฤดูติดสัด ใหกินเศษอาหารเหลือ ไมมีการอาบน้ําแตงขน ไมมีการทําความ
สะอาดกรง ไมไดฉีดวัคซีน ไมตางจากขุมนรก “สุนัขจะถูกขังกรงตลอดเวลา ไมมีวันไดออกไปไหนจน
วันตาย บางตัวพิการ ตาบอด เล็บยาวจนทะลุเนื้อออกมาขนก็ไมไดตัด บางตัวเปนอัมพาตเดินไมได 
แตยังถูกเก็บไวผสมพันธุจนกระท่ังผสมพันธุไมไดเขาก็เอาไปกําจัด ไมก็ปลอยใหปวยตาย บางคน
ธุรกิจเจง เลี้ยงไมไหวก็ขายถูกๆ หรือเอาไปปลอยขางถนน ทุกวันนี้ปญหาสุนัขจรจัดท่ีเริ่มมากข้ึน
ตามสถานท่ีตางๆ สวนหนึ่งมาจากเจาของฟารมท่ีไรความรับผิดชอบ ท้ังนี้ประเทศไทยควรตั้งกรม
สัตวเลี้ยง ทําหนาท่ีดูแลเรื่องสัตวเลี้ยง โดยเฉพาะ ทํางานรวมกันระหวางหนวยงานรัฐ นักวิชาการ 
เอ็นจีโอ สัตวแพทย มีการตั้งเจาหนาท่ีตํารวจสัตวเลี้ยงใหมีอํานาจในการตรวจคน ยึด จับกุม ลงโทษ 
กรณีมีเหตุทารุณกรรมสัตวเกิดข้ึน (หนังสือพิมพโพสตทูเดย รายงานพิเศษ “เจาะลึกปญหา
ระดับชาติ สุนัขจรจัดลนเมือง วันท่ี 1 มิ.ย. 2559 นอกจากนั้นแลวโรคพิษสุนัขบายังเปนปญหาสังคม
ท่ียังหาวิธีแกไขไมหมดโดยในป พ.ศ. 2561นี้ กรมปศุสัตวไดประกาศเขต “โรคพิษสุนัขบา” ระบาด 
โดยจัดเปนพ้ืนท่ีสีแดง หมายถึงสถานการณนาเปนหวง ใน 13 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดสุรินทร, 
ชลบุรี, สมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา, นาน, บุรีรัมย, อุบลราชธานี, เชียงราย, รอยเอ็ด, สงขลา, ระยอง
, ตาก และศรีสะเกษ พรอมกําหนดเขตพ้ืนท่ีเฝาระวังอีก 42 จังหวัด โดยจัดเปนโซนสีเหลือง เพราะ
พบผูเสียชีวิตจากโรคนี้แลว 3 ราย โดยมีการตรวจพบสัตวติดเชื้อโรคพิษสุนัขบาแลว 251 ตัว  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูศึกษาตองการศึกษาสาเหตุของการเกิดสุนัขจรจัดในสังคมท่ีสงผล
เก่ียวเนื่องถึงการเกิดโรคพิษสุนัขบา และหามาตรการทางกฎหมายนํามาแกไขรวมกัน ซ่ึงขณะนี้
ประเทศไทยมีแคพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. 2557 และ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซ่ึงยังไมครอบคลุมถึงการเลี้ยงสุนัขเพ่ือการคาจึง
กอใหเกิดปญหาตอสังคมซํ้าแลวซํ้าอีกข้ึน 
 
2.วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปญหาทางดานมาตรการทางกฎหมายและการควบคุมการเลี้ยงสุนัขเพ่ือ
การคาในประเทศไทย 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการแกไขการเลี้ยงสุนัขเพ่ือการคาดวยมาตรการทางกฎหมายและ
การควบคุมการเลี้ยงสุนัขเพ่ือการคาในประเทศไทย 
 
3.กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดขอบเขตดานเอกสารและการสัมภาษณกลุมตัวอยาง
(ภาคสนาม)ไวดังนี้ 
 1.ขอบเขตดานเอกสารมุงศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ มาตรการทางกฎหมาย และ
การควบคุมการเลี้ยงสุนัขเพ่ือการคาในประเทศไทย แนวคําพิพากษาศาลฎีกา มาตรการทาง
กฎหมายท้ังของไทยและตางประเทศตลอดจนผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 2.ขอบเขตวิจัยดานประชากรกลุมตัวอยาง ประกอบดวย 4 กลุม ไดแก 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
 
 
  

Vol7 No._61.indd   185 24/7/2561   20:53:17

  กลุมท่ี 1 คือ กลุมประชาชนผูเลี้ยงสุนัข    
  กลุมท่ี 2 คือ กลุมผูประกอบการธุรกิจขายสุนัข  
  กลุมท่ี 3 คือ กลุมหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ 
  กลุมท่ี 4 คือ กลุมผูบังคับใชกฎหมาย 
 
4.สมมุติฐานการวิจัย 
 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขเพ่ือการคา ยังไมมีกฎหมายหมาย
เฉพาะเรื่องของการเลี้ยงสุนัขเพ่ือการคา ดังนั้นควรจะตองมีการออกกฎหมายการเลี้ยงสุนัขเพ่ือ
การคาเพ่ือลดปญหาสังคมของประเทศ 
 
5. ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาคนควารวบรวมจากตําราทางวิชาการตางๆ 
อาทิ เอกสาร รายงาน บทความ บทวิเคราะหท้ังจากสื่อมวลชน รายงานวิชาการ วิทยานิพนธ 
ระเบียบ คําสั่ง สื่ออิเล็กทรอนิกส และ ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของวิเคราะหขอมูลในการตีความใน
ลักษณะวิเคราะหตามเหตุและผล รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการเลี้ยงสุนัขเพ่ือการคา เพ่ือนํามา
วิเคราะหและประมวลผลหามาตรการและแนวทางการแกไขปญหาสุนัขจรจัดโดยใหครอบคลุมไปถึง
ผูเพาะพันธุสุนัขดวย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้เปนการสัมภาษณ ซ่ึงในการสัมภาษณ ท่ีมีการ
กําหนดหัวขอประเด็นไวแลวหรือเปนแบบปลายปด (Closed Form) เพ่ือจะไดสะดวกตอการเก็บ
ขอมูลในเรื่องประเด็นตางๆเปนการผสมกับการสัมภาษณแบบปลายเปด (Opened Form) เพ่ือเปด
ใหมีการแสดงความคิดเห็นตางๆนอกเหนือจากหัวขอหรือประเด็นท่ีตั้งไว ท้ังนี้ เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึก
ท่ีมีความเหมาะสมภายใตกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 
 ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมในงานการวิจัยฉบับนี้ เปนขอมูลเชิงคุณภาพ ซ่ึงรวบรวมมาจาก
เอกสารและจากการสัมภาษณประชากรท่ีมาจากกลุมตัวอยาง โดยคํานึงถึงสมมติฐานของการวิจัย
และกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1.   ศึกษาเอกสาร หลักเกณฑและวิธีการสรางแบบสัมภาษณ 
 ข้ันตอนท่ี 2.  สรางแบบสัมภาษณ 
 ข้ันตอนท่ี 3. ตรวจสอบประชากรและคัดประชากรเพ่ือเปนกลุมตัวอยาง 
 ข้ันตอนท่ี 4. นําแบบสัมภาษณไปทําการทดสอบพรอมนําไปสัมภาษณจริง 
 ข้ันตอนท่ี 5. รวบรวมขอมูลและความคิดเห็นตางๆท่ีไดจากเอกสารการสัมภาษณ โดย
การออกแบบสัมภาษณและนําไปจัดหมวดหมู แบงแยกประเภทเพ่ือนําไปใชในการวิเคราะหตอไป 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย(Tools For Data Collective) ประกอบดวยคําถามท้ังหมด 6 
สวน ดังนี้ 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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 สวนท่ี 1 ขอมูลของผูตอบแบบสัมภาษณ 
 สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาทางดานขอกฎหมายของมาตรการทางกฎหมายและ
การควบคุมการเลี้ยงสุนัขเพ่ือการคาในประเทศไทย 
 สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับทฤษฎีและแนวคิดดานมาตรการทางกฎหมายและการ
ควบคุมการเลี้ยงสุนัขเพ่ือการคาในประเทศไทย 
 สวนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมและการเลี้ยง
สุนัขเพ่ือการคาในประเทศไทย 
 สวนท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับความแตกตางทางดานมาตรากฎหมายการควบคุมและการ
เลี้ยงสุนัขเพ่ือการคาในประเทศไทยและตางประเทศ 
 สวนท่ี 6 ขอเสนอแนะ 
 ซ่ึงผูวิจัยไดสรางรูปแบบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย โดยการออกแบบสัมภาษณเพ่ือใช
ประกอบการวิจัย ดังปรากฏในภาคผนวก 
 ผูวิจัยไดออกแบบสัมภาษณและคําถามท่ีใชในการสัมภาษณไดนําไปทดสอบ (Pretest) 
ความถูกตองของเนื้อหา (Content Validity) ในแตละขอเพ่ือใหครอบคลุมเนื้อหาท่ีตองการ
ศึกษาวิจัย 
 
6.สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับมาตรการทางกฎหมายและการควบคุมการเลี้ยง
สุนัขเพ่ือการคาในประเทศไทย มาตรการทางกฎหมายของไทยตลอดจน แนวคําพิพากษาศาลฎีกา 
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และประเด็นท่ีไดจากการสัมภาษณประชากรกลุมตัวอยางท่ีตั้งไวในการวิจัย
ฉบับนี้ซ่ึง ปรากฏวาผลการวิจัยในหัวขอ มาตรการทางกฎหมายและการควบคุมการเลี้ยงสุนัขเพ่ือ
การคาในประเทศไทย ดังนี้ 
 มาตรการทางกฎหมายของไทย 
 ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายท่ีเก่ียวกับมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการควบคุมการ
เลี้ยงสุนัขเพ่ือการคาแตมีพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของกับสัตวเลี้ยงดังนี้ พระราชบัญญัติ ปองกันการ
ทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ.2557 แตไมไดบัญญัติหมวดท่ีวาดวยมาตรการทาง
กฎหมายท่ีเก่ียวกับการควบคุมการเลี้ยงสุนัขเพ่ือการคาและบทลงโทษกําหนดไวยังนอยเกินไป 
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดมีบัญญัติเรื่องการปองกันเหตุรําคาญอัน
อาจเกิดจากการเลี้ยงสัตวไวในหมวด 5 มาตรา 25 ในกรณีท่ีมีเหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอน
แกผูอาศัยในบริเวณใกลเคียงหรือผูท่ีตองประสบกับเหตุนั้นตอไปนี้ ใหถือวาเปนเหตุรําคาญใน
มาตรการในสวนท่ีเก่ียวของกับสัตวเลี้ยงท่ีอาจกอใหเกิดความเดือดรอนไดในมาตรา 25(2) การเลี้ยง
สัตวในท่ีหรือโดยวิธีใด หรือมีจํานวนเกินสมควรจนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
มาตรา 25 (3) อาคารอันเปนท่ีอยูของคนหรือสัตว โรงงานหรือสัตว โรงงานหรือสถานท่ีประกอบการ
ใดไมมีการระบายอากาศ การระบายน้ํา การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือการควบคุมสารเปนพิษหรือมีแตไมมี
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
 
 
  

Vol7 No._61.indd   185 24/7/2561   20:53:17

การควบคุมใหปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเปนพิษอยางพอเพียงจนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจ
เปนอันตรายตอสุขภาพและในหมวด 6 การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว มาตรา 29 เพ่ือ
ประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนในทองถ่ินหรือ
เพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตวใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดของ
ทองถ่ินกําหนดใหสวนใดหรือท้ังหมดของพ้ืนท่ีใหเขตอํานาจราชการสวนทองถ่ินนั้น เปนเขตควบคุม
การเลี้ยงหรือปลอยสัตวไดและการออกขอกําหนดของทองถ่ินดังกลาว   
 
7.อภิปรายผล 
 ผูวิจัยมีความเห็นวา สภาพปญหาท่ีเก่ียวกับมาตรการทางกฎหมายและการควบคุมการ
เลี้ยงสุนัขเพ่ือการคาในประเทศไทย ควรมีการแกไขเปนกรณีเรงดวนดังนี้  
 1. ควรกําหนดกฎเกณฑและมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการควบคุมการเลี้ยงสุนัข
เพ่ือการคาใหมีความชัดเจน โดยในสวนนี้ภาครัฐ ควรหาทางแกไขและกําหนดหลักเกณฑและ
รูปแบบท่ีเก่ียวของมาตรการทางกฎหมายและการควบคุมการเลี้ยงสุนัขเพ่ือการคาในประเทศไทยให
มีความชัดเจน และเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน  เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบรอยของสังคม 
 2. ควรใหมีการขอใบอนุญาตในการเลี้ยงสุนัขบานและเลี้ยงเพ่ือการคาซ่ึงจะเปนการจัด
ระเบียบสุนัขรวมถึงการกําหนดจํานวนสุนัขท่ีอนุญาตใหเลี้ยง เชน การเลี้ยงสุนัข ควรเลี้ยงไมเกิน 2 
ตัวตอบานหนึ่งหลัง   
 3. ควรเพ่ิมเติมอํานาจหนาท่ีใหกับหนวยงานทองถ่ินใหมีอํานาจในการควบคุมการเลี้ยง
สุนัขเพ่ือการคาใหมากข้ึน เพ่ือกระจายอํานาจและลดภาระของภาครัฐ 
 จากการท่ีไดศึกษาและวิเคราะหสภาพปญหาและแนวทางแกไข ผูวิจัยขอสรุปผลดีและ
ผลเสียเก่ียวกับ มาตรการทางกฎหมายและการควบคุมการเลี้ยงสุนัขเพ่ือการคาในประเทศไทยได
ดังนี้ 
 ขอดี 
 1. การกําหนดมาตรการทางกฎหมายและการควบคุมการเลี้ยงสุนัขเพ่ือการคาใหมีความ
ชัดเจนและเปนรูปธรรม จะทําใหประชาชนไดรูและเขาใจวาการนําสุนัขมาเลี้ยงในเบื้องตนจะตอง
ดําเนินการอยางไร  เปนการลดภาระของสังคมและหนวยงานภาครัฐได 
 2. การกําหนดบทลงโทษท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน จะทําใหผูเลี้ยงสุนัขมีความกลัวและดูแล
เอาใจใสสุนัขของตัวเองมากข้ึน 
 3. ทําใหลดการเกิดโรคพิษสุนัขบา 
 ขอเสีย 
 1. ผูเลี้ยงสุนัขมีภาระมากข้ึนในการเลี้ยงดู  
 
8.ขอเสนอแนะ 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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 สําหรับในประเทศไทยจําเปนตองมีมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการควบคุมการเลี้ยง
สุนัขเพ่ือการคา โดยผูเลี้ยงสุนัขตองข้ึนทะเบียนหรือขออนุญาตเลี้ยงสัตว และทําประวัติสุนัขทุกตัว 
เพ่ือใหสามารถเช็คขอมูลสุนัขยอนหลังได รวมถึงมีการควบคุมจํานวนการเลี้ยง การเก็บภาษีสุนัข 
และมีมาตรการการลงโทษทางกฎหมายอยางจริงจัง หากมีการจงใจท่ีไมดําเนินการตามระเบียบ
ดังกลาว 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป 
 ผูวิจัยขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป ใหแกไข เพ่ิมเติม และรางพระราชบัญญัติ
ใหม วาดวยมาตรการควบคุมการเลี้ยงสุนัขเพ่ือการคา ออกมาบังคับใช ไดแก รางพระราชบัญญัติ 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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 ความรับผิดชอบและตรวจสอบไดขององคการสงคเคราะหทหารผานศึก 
Accountability of the War Veterans Organization of Thailand. 

 

ธนัญชัย  แกนแกว∗  ศรดุา  สมพอง∗∗ 
Thanunchai  Kankaew, Saruda Sumpong 

 
บทคัดยอ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาสภาพความรับผิดชอบและตรวจสอบไดของ
องคการสงเคราะหทหารผานศึก 2) เพ่ือศึกษาองคประกอบความรับผิดชอบและตรวจสอบไดของ
องคการสงเคราะหทหารผานศึก 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการนําเสนอผลวิจัยการพัฒนาแนวทางความ
รับผิดชอบและตรวจสอบไดขององคการสงเคราะหทหารผานศึก  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) เปนวิธีการศึกษาเพ่ือหาองคความรูใหมจากทัศนะของผูใหขอมูล 
(Key Informants) สัมภาษณเชิงลึกผูบริหารระดับสูง จํานวน 2 คน และขาราชการผูปฏิบัติงาน
จํานวน 4 คน ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสาร การสนทนาเฉพาะกลุม 2 กลุม กลุมละ 7 คน จํานวน 14 
คน โดยการวิเคราะหขอมูลยังเปนการ วิเคราะหขอมูล เชิงคุณภาพ ดวยการจัดเตรียมฐานขอมูล
เพ่ือใหสามารถนําไปใชวิเคราะหใหงายข้ึนดวยการจัดทํากลุมขอมูล เชน การจําแนกหมวดหมูของ
ขอมูลใหเปนระบบ ฯ เพ่ือความเชื่อม่ันของขอมูลท่ีไดรับ 
 ผลการวิจัยพบวา  
 ประการแรก องคการสงเคราะหทหารผานศึกขาดระบบบริหารและการจัดการท่ีดีในการ
ผลักดันใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมการสรางอาชีพใหทหารผานศึก และครอบครัว เพ่ือพัฒนา
ชีวิตความเปนอยูท่ีดีมีสุข สมเกียรติ สมฐานะ สามารถชวยเหลือตนเองและครอบครัวได แตบางกลุม
มุงเนนการฝกอาชีพในวิถีปกติท่ีไมสามารถเพ่ิมมูลคา และใหความสําคัญกับเอกชนในโครงการใหญ
มากกวาพัฒนาศักยภาพทหารผานศึก  
 ประการท่ีสอง รัฐบาลขาดตอการพิจารณาศักยภาพขององคการสงเคราะหทหารผานศึก 
วามีขีดความสามารถในการรับผิดชอบโครงการตางๆ ไดหรือไม แตกลับมีมติเห็นชอบในการใหสิทธิ
พิเศษในการรับจางงานจากสวนราชการ โดยไมตองประกวดราคาอาจ ทําใหเกิดความไมโปรงใสและ
อาจเกิดการแสวงผลประโยชนโดยมิชอบ 
 ประการท่ีสาม  องคการสงเคราะหทหารผ าน ศึกไม ได ให ความสํ าคัญ กับการ
ประชาสัมพันธขององคการของตน ทําใหหนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน และประชาชน 

                                                           
∗ Doctoral of Ph.D., Program in Philosophy (Public Administration) , Graduate School, 

Western University. 
∗∗ Department of Public Administration, Graduate School, Western 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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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เกิดความสับสน ไมเขาใจในบทบาท ภารกิจ และอํานาจหนาท่ีขององคการสงเคราะหทหารผานศึก
อยางแทจริง 
 และประการท่ีส่ี การจัดโครงสรางขององคการยังไมไดรับการพัฒนาในเชิงระบบหรือมี
การบริการสาธารณะใหเกิดประโยชนตอทหารผานศึกไดอยางชัดเจน สํานักงานภายในองคการมีทิศ
ทางการทํางานไมเปนไปในรูปแบบเดียวกัน ทําใหเกิดข้ันตอนการทํางานท่ีซับซอน  
คําสําคัญ  : ความรับผิดชอบและตรวจสอบได ,องคการสงเคราะหทหารผานศึก 
 
 

ABSTRACT 
 This article aims to 1 )  study the state of responsibility and audit of the 
Veterans Administration. 2) To study the elements of responsibility and verification 
of the Veterans Affairs Organization. 3) To study the way to present research results. 
Development of Responsible and Verifiable Responsibilities of the Veterans 
Administration. This research is qualitative research as a method to study new 
knowledge from key informant interviews 1 and the researcher studied the 
document. Two groups of seven people were interviewed Analyze qualitative data 
by providing a database that can be easily used for analyzing data, such as 
classifying data into systems to assure the reliability of the data. 
 Findings were as follows: 
 Described the phenomenon of organizational structure change in 
accordance with current government policy. The results of this research. The 
findings are as follows. 
 In the first place, the Veterans Administration lacked good administrative 
and management systems to drive the private sector to engage in the careers of 
veterans and their families to improve their wellbeing. Family But some mosquitoes 
focus on vocational training in a normal way that cannot add value. And focus on 
the private sector in large projects, rather than developing veterans potential.  
 Second, the government ignores the potential of the Veterans 
Administration. It has the ability to take responsibility for the project or not, but has 
the resolution to grant privileges to work from the government. Without a bid 
Cause fraud and misbehavior. 
 Third, the Veterans Administration does not give priority to the publicity of 
its organization. Government agencies Private agencies and people are confused. Do 
not fully understand the role and mission of the Veterans Administration. 
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วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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 And fourth Organizational structure has not been systematically 
developed or public service is rendered to the benefit of veterans. The internal 
office is not working in the same way. Cause complex workflows. 
Keywords Responsibility and Verification, Veterans Assistance Organization 
 
1. บทนํา 
 หลังคณะรักษาความสงบแหงชาติหรือ คสช. ทําการรัฐประหารเม่ือวันท่ี 22 พ.ค. 2557 
ฝายเศรษฐกิจของ คสช. ไดมีหนังสือลงวันท่ี 1 ก.ค.2557 เสนอเรื่ององคการสงเคราะหทหารผานศึก
ขอสิทธิพิเศษในการรับจับจางพัฒนาหรือกอสรางปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ํา งานขุดลอกคูคลอง ลําราง
สาธารณะ งานสรางฝายก้ันน้ําและงานรอกทอระบายน้ําของกระทรวงการคลังไปดําเนินการ 
หลังจากนั้น คสช. ไดมีมติเม่ือในวันท่ี 15 ก.ค.2557 รับทราบมติคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษ
ของหนวยงานและรัฐวิสาหกิจในการประชุมครั้งท่ี 1/2557 ใหองคการทหารผานศึกไดรับสิทธิพิเศษ
ประเภทไมบังคับในการรับจางพัฒนาหรือกอสรางปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ํา ฯลฯ ใหแกสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ สําหรับเหตุผลท่ีอนุมัติสิทธิพิเศษเรื่องดังกลาวใหกับองคการ
สงเคราะหทหารผานศึกมีการระบุวา เพ่ือชวยใหทหารผานศึกท่ีสละเลือดเนื้อ และมีชีวิตความ
เปนอยูท่ีดีข้ึนดวยการนํารายไดจากการดําเนินโครงการดังกลาวผานสํานักงานกิจการเกษตรการ
อุตสาหกรรม และการบริการ (สกบ.) ซ่ึงมีหนาท่ีในการดําเนินงานดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมจากการผลิตทางการเกษตรการบริการ การประกอบกิจการรับเหมากอสรางอาคาร 
และงานกอสรางอยางอ่ืนทุกชนิด งานซอม งานสรางถนน รวมท้ังรับทํางานโยธาทุกประเภท ซ่ึงมีขีด
ความสามารถท่ีจะรับจางพัฒนาหรือกอสรางปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ํา ฯลฯ เพ่ือนํารายไดมาสมทบ
งบประมาณในกาสงเคราะหทหารผานศึก และครอบครัว เปนการชวยลดภาระงบประมาณรายจาย
ของรัฐในการใหการสงเคราะหทหารผานศึกอีกดานหนึ่ง ดังนั้น ในการบริหารภาครัฐจะสามารถให
คําตอบกับความสงสัยท่ีประชาชนมีตอองคการสงเคราะหทหารผานศึก ยอมตองมีหนาท่ีในการ
แสดงความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงจะตองดําเนินการใหเกิดความ
เชื่อม่ันในการทํางานขององคการสงเคราะหทหารผานศึกและมีระบบบริหารงานท่ีโปรงใส จึงเปน
ปญหาสําคัญเรื่องหนึ่งในการปรับระบบบริหารงานภาครัฐขององคการสงเคราะหทหารผานศึกให
สอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเนนการเปดเผยขอมูลและวิธีการทํางาน ใหทหารผานศึกไดรับรูขอมูล
ขาวสารท่ีเปนประโยชนเพ่ือใหม่ันใจวาองคการสงเคราะหทหารผานศึกจะสามารถ ดําเนินการ
อยางไรการบริหารงานท่ีจะทําใหเกิดความเชื่อม่ันจากทหารผานศึกและเกิดประโยชน และกําหนด
วิธีการตางๆท่ีจะนํามากําหนดระเบียบขอบังคับ ในการบริหารงานขององคการสงเคราะหทหารผาน
ศึกตอไปในอนาคต (Sukanya Piyapitak (2011 : 134)) 
 หากจะกลาวถึงองคการสงเคราะหทหารผานศึกจากภาพลักษณและความเขาใจของผูคน
ในสังคม คือเปนเพียงองคการหรือหนวยงานท่ีกอตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือดูแลสวัสดิการของ
อดีตทหารท่ีผานการรบจากสมรภูมิ แลวบาดเจ็บจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดเปนบุคลทุพพลภาพ 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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(พิการ) จนตองคอยไดรับการชวยเหลือจากสังคม ทําใหสังคมเกิดความสนใจถึงบทบาทหนาท่ี และ
โครงสรางของ อผศ. รวมถึงขอบเขตการทํางานขององคการสงเคราะหทหารผานศึก วาสามารถ
กระทําสิ่งใดไดบางตามกฎหมายในขณะท่ีผานมาหนวยงานภาครัฐบางหนวยงานและเอกชนบางแหง
ตางมุงแสวงหาประโยชนทางธุรกิจโดยใชภาพลักษณขององคการสงเคราะหทหารผานศึกในรูปแบบ
การบริจาคหรือการจัดซ้ือจัดจางวัสดุ อุปกรณตางๆเพ่ือนํารายไดมาสมทบทุนกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน เปนทุนการศึกษาสําหรับบุตรของทหารผานศึก เปนสวัสดิการสําหรับทหารผานศึก และ
ในการสงเคราะหชวยเหลือครอบครัวของทหารผานศึก ในขณะท่ีองคการสงเคราะหทหารผานศึก 
(อผศ.) ไมสามารถสรางภาพลักษณขององคการใหมีความโดดเดนในกิจกรรมแตเลือกเปนองคการท่ี
เปดกวางเพ่ือใหหนวยงานหรือองคการตางๆเขามาแสวงหาผลประโยชนโดยอาศัยภาพลักษณของ
องคการเพ่ือความนําเห็นใจ ซ่ึงมีทหารผานศึกเปนตัวแปรสําคัญท่ีทําใหผูคนในสังคมรูสึกเชนกัน 
(Rakkhwamsuk, E., (2017)) 
 จากปรากฏการณท่ีเปนประเด็นปญหาขององคการสงเคราะหทหารผานศึก ตามตัวอยาง
ท้ังหมดนี้ทําใหสังคมตั้งคําถาม ตลอดจนมีการวิพากษวิจารณเก่ียวกับการดําเนินงานของ อผศ. วามี
การทุจริตมีกลุมขบวนการโกงอยางเปนระบบ และมีการเอ้ือผลประโยชนตอบแทนแกผูมีอํานาจบาง
กลุม โดยปญหาเก่ียวกับความไมโปรงใสในการดําเนินการและกิจกรรมของ อผศ.ไดเกิดข้ึนในชวงท่ีมี
การประชาสัมพันธขอดีของรางรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 วาเปน “ฉบับปราบโกง” ภายใตการ
บริหารงานของรัฐบาลทหาร คสช. ท่ีประกาศเจตนารมณอยางแนวแนในการปราบโกงทุกรูปแบบ 
ลางระบบการทุจริต และจะสรางกลไกปองกันการทุจริตในอนาคต แตกลับมีเรื่องไมโปรงใสในการ
ดําเนินการขององคการสงเคราะหทหารผานศึกออกมาอยางตอเนื่อง ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงใหความ
สนใจกับปรากฏการณความรับผิดชอบและการตรวจสอบไดของ องคการสงเคราะหทหารผานศึก 
ปญหาอุปสรรค เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาองคการท่ีเหมาะสม ดังนั้น จึงเปนการสมควรท่ีจะมี
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ 
 
2.วัตถุประสงคของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพความรับผิดชอบ และการตรวจสอบไดขององคการสงเคราะหทหาร
ผานศึก 
 2.2 เพ่ือศึกษาองคประกอบความรับผิดชอบ และการตรวจสอบไดขององคการสงเคราะห
ทหารผานศึก 
 2.3 เพ่ือนําเสนอผลงานวิจัยความรับผิดชอบและตรวจสอบไดขององคการสงเคราะห
ทหารผานศึก 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เพ่ือศึกษาวิจัยรูปแบบกระบวนทัศนรัฐประศาสนศาสตร โดยศึกษาแหลงขอมูลจากเอกสาร ตํารา 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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บทความ แนวคิด ทฤษฎี หนังสือ สิ่งพิมพจากการสืบคนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อทางเว็บไซต
ตางๆ เก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร สภาพองคการสงเคราะหทหารผานศึก การปรับโครงสรางการ
เปลี่ยนแปลงของหนวยงาน และผลงานวิจัยของหนวยงานราชการท่ีไดทําการศึกษาเก่ียวกับการ
บริหารจัดการภาครัฐมาประกอบการศึกษาคนควาเพ่ือใหเกิดความสมบูรณยิ่งข้ึน ในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้เก็บขอมูลสําคัญกับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ดวยการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-
Depth Interview) แบบเจาะจงผูเชี่ยวชาญจากองคการสงเคราะหทหารผานศึกจํานวน 2 คน 
ขาราชการสวนปฏิบัติงานจากองคการสงเคราะหทหารผานศึกจํานวน 4 คนและทหารผานศึก
ประจําการทหารผานศึกนอกประจําการรวม 14 คน และการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) แบบเจาะจง จํานวน 7 คน พ้ืนท่ีในการศึกษาวิจัย คือ องคการสงเคราะหทหารผานศึก 
ท่ีอยู 420/3 ถนนราชวิถี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร 10400และสํานักงาน
องคการสงเคราะหทหารผานศึกเขตสุพรรณบุรี ท่ีอยู 9/1 หมูท่ี 4 ถนนมาลัยแมน ตําบลรั้วใหญ 
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 
 
4. ผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัย 
 สภาพองคการสงเคราะหทหารผานศึก  การดําเนินงานภายใตบริบทของการ
เปลี่ยนแปลง วิกฤตการณท่ีเกิดข้ึน และการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การท่ีจะขับเคลื่อนประเทศใหมี
ความกาวหนา และนําไปสูการพัฒนาอยางม่ันคงระบบราชการไทยจะตองเปนระบบท่ีมีความ
เขมแข็ง มีความนาเชื่อถือ มีความไววางใจ ซ่ึงสภาพปญหาของระบบราชการท่ีมีมานาน ควรจะตอง
นํามาวิเคราะหและนําไปสูการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสามารถแกไขปญหาดังกลาวได และเสริมสราง
ระบบราชการใหมีขีดสมรรถนะสูงและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในบริบทตางๆ 
เชน ดานทรัพยากรบุคคล, ดานโครงสราง ,ดานกฎหมายและกฎระเบียบ ขอบังคับ,ดานความพรอม
ของภาครัฐ ฯลฯ ตลอดจนพัฒนาไปสูการใหบริการในรูปแบบการใหบริการทางเลือกท่ีหลากหลาย
มากข้ึน และขีดสมรรถนะขององคการซ่ึงการพัฒนาระบบราชการจําเปนตองมุงเนนใหความสําคัญ
ในการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานใหมีขีดสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย  
 องคประกอบท่ีมีผลตอความรับผิดชอบและตรวจสอบไดถึงปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานขององคการสงเคราะหทหารผานศึก นโยบายของภารรัฐท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานการท่ี
จะบริหารหนวยงานภาครัฐใหมีคุณภาพนั้นองคประกอบสําคัญ คือ ผูบริหารองคการตองมีคุณภาพ 
มีวิสัยทัศน มีความโปรงใส และในขณะเดียวกันหนวยงานท้ังพนักงาน บุคลากร ตองใหความรวมมือ
ในการทํางานดังนั้น การท่ีผูบริหารจะขับเคลื่อนใหทีมงานมาชวยทํางานตองมีความพิเศษในการ
บริหาร โดยเนนการมีสวนรวมของบุคลากร การจะกาวขามไปเปนหนวยงานท่ีทันสมัยนั้นจะตองมี
บุคลากรท่ีทันสมัยดวยตองมีการปรับเปลี่ยนตัวเองเพ่ือใหทันตอสถานการณของประเทศ ปญหาดาน
บุคลากรท่ียังขาดความรูความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานหรือขาดความเปนมืออาชีพ  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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 แนวทางในการพัฒนาองคการสงเคราะหทหารผานศึก สําหรับแนวทางในการพัฒนา
องคการสงเคราะหทหารผานศึก เปนแนวคิดท่ีปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
หนวยงานภาครัฐท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาคอยางมีแบบแผน โดยลักษณะของบริการภาครัฐท่ีใน
อนาคตจะตองเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการบริหารบานเมือง และ
เสนอความคิดเห็นตอการดําเนินงานของภาครัฐไดอยางสมบูรณสอดคลองกับผูมีสวนไดสวนเสียได
เสนอแนวทางการปฏิบัติ คือ อยากใหมีการพัฒนาองคการสงเคราะหทหารผานศึกเพ่ือความโปรงใส 
จะไดไมถูกมองไปในทางไมเหมาะสม  ทําใหเกิดขอสงสัยและเปนอุปสรรคในการพัฒนาองคการ
สืบไป  
 
5. อภิปรายผล 
 อภิปรายผลการวิจัย 
 ปรากฏการณ “ความรับผิดชอบและตรวจสอบไดขององคการสงเคราะหทหารผานศึก” 
แสดงใหเห็นถึงบทบาทขององคการสงเคราะหทหารผานศึกอีกท้ัง การกําหนดโครงสรางการบริหาร 
และการจัดการขององคการสงเคราะหทหารผานศึก เพ่ือประชาสัมพันธสรางความเขาใจรวมกันถึง
วัตถุประสงคอยางแทจริงขององคการสงเคราะหทหารผานศึกดังนั้น เพ่ือความชัดเจนในประเด็น
ตางๆ ท่ีเก่ียวกับ “ความรับผิดชอบและตรวจสอบไดขององคการสงเคราะหทหารผานศึก” ผูวิจัยขอ
อภิปรายผลจากขอคนพบ 4 ประเด็น ดังนี้ 
 1.การบริหารและการจัดการสรางอาชีพในภาคเอกชน  
 องคการสงเคราะหทหารผานศึก เปนองคกรของรัฐบาลจัดตั้งเพ่ือการกุศล เพ่ือใหการ
สงเคราะหทหารผานศึก ครอบครัวของทหารผานศึกและทหารนอกประจําการ เพ่ือเปนการตอบ
แทนคุณงามความดี ความเสียสละในการปกปองเอกราชอธิปไตยของชาติ ซ่ึงจะแตกตางจากการ
สงเคราะหท่ัวไปท่ีตองชวยเหลือผูยากไรหรือผูดอยโอกาสใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดตามสถานภาพ 
โดยไมเปนภาระของสังคมในอนาคต การบริหารและการสรางอาชีพในภาคเอกชนนั้น องคการ
สงเคราะหทหารผานศึกไดมีการดําเนินการมาตลอดแตยังไมมีความชัดในการปฏิบัติมากนัก จึงตองมี
การกําหนดกฎขอบังคับ ระเบียบตางๆใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ Manutsawe 
jampatas (2010). จากผลการวิจัยเรื่องการศึกษาความตองการการสงเคราะหของทหาร  ผานศึก
พิการจากการรบ องคการสงเคราะหทหารผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ ผลการวิจัยพบวา ความ
ตองการการสงเคราะหของทหารผานศึกพิการจากการรบ องคการสงเคราะหทหารผานศึก ในพระ
บรมราชูปถัมภ ในแตละดานในภาพรวมมีความตองการอยูในระดับมาก และคาใชจายในการใช
บริการ ณ สํานักงานองคการสงเคราะหทหารผานศึก รายได และอายุ จะมีผลตอความตองการการ
สงเคราะหของทหารผานศึกพิการจากการรบ กลาวคือ หากทหารผานศึกพิการจากการรบมี
คาใชจายในการใชบริการมาก มีรายไดมาก และมีอายุนอย จะทําใหทหารผานศึกพิการจากการรบ 
มีความตองการการสงเคราะหลดลง  
 2.ธรรมาภิบาลขององคการสงเคราะหทหารผานศึก 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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 องคการสงเคราะหทหารผานศึกตองพัฒนาการกระบวนแนวทางในการจัดการดําเนินงาน
ใหเกิดประสิทธิภาพ โดยปรับปรุงแกไขจุดออนในดานการบริหารการจัดการภายในองคการฉะนั้น
การบริหารงานขององคการการสงเคราะหทหารผานศึกจึงจําเปนตองใชหลังธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ ธรรมาภิบาลหมายถึงการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีมีแนวทางในการจัด
ระเบียบใหสังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนซ่ึงครอบคลุมถึงฝายวิชาการ ฝายปฏิบัติการ 
ฝายราชการและฝายธุรกิจสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุขมีความรัก ความสามัคคีและรวมกัน
กอใหเกิดพลังกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนและเปนสวนเสริมความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแก
ประเทศ สอดคลองกับงานวิจัยของ Yuttana Ruchkang (2015). จากผลการวิจัยเรื่อง การศึกษา
ระบบโครงสรางการสงเคราะหกรณีศึกษาองคการสงเคราะหทหารผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ 
และกระทรวงกิจการทหารผานศึกสหรัฐอเมริกามีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาจุดออนและจุดแข็งของ
ระบบการสงเคราะหทหารผานศึกของประเทศไทย โดยเทียบเคียงกับระบบการสงเคราะหทหารผาน
ศึกของสหรัฐอเมริกา รวมท้ังศึกษาปญหาและความตองการของทหารผานศึกไทย สําหรับนําขอมูลท่ี
ไดมาใชในการพัฒนาแนวทางการใหการสงเคราะหแกทหารผานศึก ใหทหารผานศึกมีคุณภาพชีวิต
และสวัสดิการท่ีดีข้ึน 
 3.การประชาสัมพันธองคการรูปแบบใหม 
 องคการสงเคราะหทหารผานศึกไมมีการประชาสัมพันธท่ี เปนการแสดงถึงความ
รับผิดชอบ และไมไดแสดงใหเห็นถึงการตรวจสอบท่ีมีความชัดเจนในดานการตัดสินใจของการ
บริหารตามท่ีประชาชนมีความเคลือบแคลงสงสัย การประชาสัมพันธ ควรจะทําหนาท่ีเปนเสมือนคน
กลางในการติดตอประสานงานระหวางองคการและสาธารณชน เพ่ือใหขอมูลขาวสารจากองคการ
ไดรับการเผยแพรสูสาธารณชน และเพ่ือนําขอมูลขาวสาร ความคิดเห็นจากสาธารณชนมาเผยแพร
ใหองคการไดรับทราบอยางเทาเทียมกันเพ่ือหวังใหเกิดความเขาใจซ่ึงกันและกัน ผลของการ
ประชาสัมพันธจะนํามาซ่ึงการเปลี่ยนแปลงขององคการและสาธารณะชน อันเปนการดําเนินงานท่ี
อยูบนพ้ืนฐานของ“ความรับผิดชอบตอสังคม” อยางแทจริง สอดคลองกับงานวิจัยของSukanya 
Piyapitak (2011). จากผลการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของทหารผานศึกตอคุณภาพการใหบริการ
ของเจาหนาท่ีสํานักงานสงเคราะหทหารผานศึกเขตนครราชสีมา จากกลุมตัวอยางทหารผานศึกใน
เขตนครราชสีมา ประกอบดวยจังหวัดนครราชสีมา และชัยภูมิ ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจท่ีมี
ตอคุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ีท่ีสํานักงานสงเคราะหทหารผานศึกเขตนครราชสีมา โดยรวม
อยูในระดับดีมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ และการให
ความม่ันใจแกผูบริการมากเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือความเชื่อถือไววางใจการเขาถึงจิตใจของ
ผูรับบริการ และดานสิงอํานวยความสะดวกทางกายภาพ 
 4.การบริการสาธารณะกับทหารผานศึกและครอบครัว 
 การบริการสาธารณะแนวใหมของสํานักงานองคการสงเคราะหทหารผานศึก ควรเปนการ
ดําเนินงานท่ีต้ังอยูบนพ้ืนฐานความเปนประชาธิปไตย พนักงานตองสงมอบประชาธิปไตย พนักงาน
องคการสงเคราะหทหารผานศึกไมควรมีจุดมุงหมายในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในงาน
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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เทานั้น หากแตตองกระทําเพ่ือสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกทหารผานศึกท่ีมารับบริการ การบริการ
สาธารณะแนวใหมขององคการตองขับเคลื่อนโดยพ้ืนฐานของผลประโยชนสาธารณะท่ีเปน
ผลประโยชนรวมกันของคนในสังคม ซ่ึงไมใชเพียงแคการรวบรวมผลประโยชนของแตละคนเขา
ดวยกันเทานั้น ซ่ึงพนักงานมีบทบาทสําคัญในการเจรจาและหาขอตกลงรวมในผลประโยชน
สาธารณะ สํานักงานองคการสงเคราะหทหารผานศึก สอดคลองกับงานวิจัยของ Chatchapong 
Chatchasakul (2006).  จากผลการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของทหารผานศึกและครอบครัวตอการ
นํานวัตกรรมบริการดานการสงเคราะหแบบอิเล็กทรอนิกสมาใช : ศึกษาเฉพาะกรณี องคการ
สงเคราะหผานศึกสวนกลาง ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมทหารผานศึก และครอบครัว มีความ
คิดเห็นใหนํานวัตกรรมบริการดานการสงเคราะหแบบอิเล็กทรอนิกสมาใช อยูในระดับมาก เพ่ือ
พิจารณาในประเด็นยอยท้ังหมด 10 ประเด็น พบวา มีความเห็นอยูในระดับมากทุกเรื่อง ยกเวน ใน
เรื่องไมมีการกรอกแบบฟอรมคํารองอยูในระดับปานกลางเทานั้น  
 
6. ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเรื่องความรับผิดชอบและตรวจสอบไดขององคการสงเคราะหทหารผานศึก 
ครั้งนี้ผูวิจัยใครขอเสนอขอคิดเห็นและขอเสนอแนะสําหรับองคการดังนี้ 
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ “ความรับผิดชอบและตรวจสอบไดขององคการสงเคราะหทหารผาน
ศึก” ควรมีการดําเนินงานดังนี้ 
 1.การปรับโครงสรางหนวยงานภาครัฐตามนโยบายรัฐบาล ควรมีบทบาทท่ีชัดเจนและมี
การปฏิบัติงานเชิงรุก โดยการนํานโยบายจากรัฐบาลไปสูการพัฒนา ควรมีการประสานงานกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของในระดับสวนกลางและระดับสวนภูมิภาคอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึนเพ่ือ
บริการสวัสดิการตางๆท่ีดีใหแกทหารผานศึกและครอบครัวอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. ในการดําเนินงานยังมีขอจํากัดในดานบทบาท หนาท่ีและบุคลากรท่ีไมเพียงพอ ท้ังเชิง
ปริมาณและดานความรู ความสามารถจึงจําเปนตองพัฒนาทักษะและเพ่ิมบุคลากรในการปฏิบัติ
หนาท่ีใหสอดคลองกัน 
 ขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ 
 นอกจากนี้การนํานโยบายและกลไกไปปฏิบัติ ควรมีการวางแผนงานกับผู ท่ีมีสวน
เก่ียวของเพ่ือใหเกิดการใชประโยชนจากการวิจัยดังนี้ 
 1. ควรนําผลวิจัยท่ีไดจากการวิจัยครั้งนี้ท่ีมีความสอดคลองกับภารกิจ หนาท่ีและนําองค
ความรู หรือเครื่องมือในการนําไปปฏิบัติงานปรับประยุกตใชและการบูรณาการรวมกันของ
หนวยงาน 
 2. ควรนําผลวิจัยครั้งนี้ท่ีไดไปใชอาจตองปรับกลไกรูปแบบ การปฏิบัติงานใหสอดคลอง
กับสภาพปญหาของหนวยงาน 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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 3. การนําผลวิจัยครัง้นี้ไปใชควรมีการประสานงานเพ่ือสรางความเขาใจท่ีดีในการทํางาน
รวมกันระหวางหนวยงานดวยกัน 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 สําหรับการขยายผลไปสูการดําเนินการวิจัยเพ่ือตอยอดนั้น ควรมีแนวทางในการวิจัยครั้ง
นี้ 
 1. ควรมีการวิจัยเรื่องการพัฒนาองคการสงเคราะหทหารผานศึกในดานโครงสราง 
บทบาทและ หนาท่ีรวมถึงความเหมาะสมในสถานการณท่ีควรเปลี่ยนแปลง เพ่ือเปนองคความรูหรือ
เครื่องมือท่ีจะเปนกลไกนําไปปฏิบัติงานในองคการตอไป 
 2. ควรมีการวิจัยลักษะเชิงปฏิบัติการ ควรนํานโยบายและกลไกในดานการปรับปรุง
โครงสรางของหนวยงานองคการสงเคราะหทหารผานศึกท่ีนําไปสูประสิทธิภาพของการบริหารงาน
ตอไป 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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อิทธิพลของปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอความสําเร็จในอาชีพจากอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว ศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

The influences of causal factors towards an organizational success in 
services within tourism industry 
บังอร  เท่ียงแท∗ พฤทธสรรค  สุทธิไชยเมธี∗∗ 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ อิทธิพลของปจจัยเชิงสาเหตุตอองคกรท่ีมีผลตอความสําเร็จ
ในอาชีพบริการอุตสาหกรรมทองเท่ียว ศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการศึกษา พบวา กล
ยุทธทางอาชีพ มีอิทธิพลโดยรวมตอความสําเร็จในอาชีพมากท่ีสุด รองลงมา คือ ความผูกพันของ
พนักงานตอองคการ สมรรถนะอาชพี และคุณลักษณะดานประชากรศาสตรของพนักงาน ตามลําดับ 
ท้ังนี้เม่ือพิจารณาโดยรวมพบวาตัวแปรแฝงทุกตัว สามารถอธิบายการผันแปรความสําเร็จในอาชีพ
ของพนักงานไดในระดับสูง  
 ผลการศึกษานี้ไดแสดงใหเห็นวา วากลยุทธทางอาชีพมีความสําคัญอยางยิ่งตอการสราง
ความสําเร็จในอาชีพ ดังนั้นในการบริหารองคการใหเกิดประโยชนสูงสุดนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง
สรางปจจัยดังกลาวเพ่ือใหองคการไดพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพตอไปอยางยั่งยืน และนอกจากนี้ยัง
พบวา ตัวแปรอ่ืนๆ ทุกตัวสงผลตอความสําเร็จในอาชีพบริการอุตสาหกรรมทองเท่ียวท้ังหมด เปน
การสะทอนใหเห็นไดวาปจจัยดังกลาวจะเปนแรงขับเคลื่อนรวมกันกับกลยุทธทางอาชีพตอการ
พัฒนาองคการตอไปนั้นเอง  
คําสําคัญ : การพัฒนาองคการ, กลยุทธทางอาชีพ, ความสําเร็จขององคการ 
 

Abstract 
 This research aims to study on the influences of causal factors towards an 
organizational success in services within tourism industry, and it is completed in 
Bangkok region. Upon analysis, the study has shown that the career strategy is the 
main driving factor influencing over an overall success in careers. While an 
employee attachment to the organization, occupational capacity, and demographic 
characteristics of employees are the next three influencers respectively. However, 
upon an overall consideration, all latent variables could describe the variation in 
career success of employees at a better manner.  

                                           
∗ Doctor of Philosophy Program in Public Administration, Western University 

∗∗ Department of Philosophy Program in Public Administration , Western 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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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 Nonetheless, the study has also shown that the career strategy is very 
crucial to retrieve a success in careers. Therefore, in order to optimize the 
management in the organization, it is necessary to create such factors for the 
organization to keep developing at a sustainability. In addition, all other variables 
have contributed to the success in services of the tourism industry. This reflects the 
fact that such factors are the driving forces incorporating with career strategy to 
boost in the organizational development. 
Keywords: organizational development, career strategy, organizational success 
 
1.ความสําคัญของปญหา 
 อุตสาหกรรมทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมหลักสําคัญท่ีนํารายไดเขาสูประเทศ มีการ
ขยายตัวสูงอยางตอเนื่อง และมีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ นําเงินตรา
ตางประเทศเขามาประเทศไทยจํานวนมาก และสรางเม็ดเงินใหประเทศไทยจํานวนมหาศาล มี
ชาวตางชาติจํานวนมากท่ีเขามาทองเท่ียวในประเทศไทย และมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 
(การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2559; Sutthichaimethee, 2017)  จากขอมูลของการทองเท่ียว
แหงประเทศไทย พบวา กรุงเทพมหานครเปนแหลงสําคัญท่ีสุดในเรื่องการทองเท่ียว ท้ังการ
ทองเท่ียวทางศาสนาและวัฒนธรรม การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ตลอดจนการทองเท่ียวเพ่ือการ
สรางสรรคและการบันเทิงตางๆ  นอกจากนั้นกรุงเทพมหานครยังเปนประตูดานสําคัญ ท่ีชวย
สนับสนุนยุทธศาสตรของการทองเท่ียวไดเปนอยางดี ซ่ึงชวยในการกระจายรายไดสูภูมิภาคแลว ยัง
กระตุนใหเกิดการหมุนเวียนเงินตราภายในประเทศและตางประเทศอีกดวย (Sutthichaimethee 
and Ariyasajjakorn, 2017a) จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมท่ีรวดเร็ว
ท้ังภายในและภายนอกประเทศ สงผลอยางมากตอการปรับตัวขององคการตางๆ ใหสามารถรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในทุกเวลา ท้ังนี้  ปจจัยตางๆ จึงสําคัญและมีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลงไดมากนอยตางกัน ซ่ึงจากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศและตางประเทศ 
ทําใหผูวิจัยไดศึกษาถึงอิทธิพลของปจจัยเชิงสาเหตุท่ีสงผลตอความสําเร็จในอาชีพจากอุตสาหกรรม
ทองเท่ียว ศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร อันเปนประโยชนตอองคการตางๆ ในการนําไปประยุกตใช
และปรับใหเขากับบริบทของตนเอง และเพ่ือใหสามารถวางแผนตางๆใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดตอไป อันจะนํามาซ่ึงการพัฒนาองคการใหเกิดความยั่งยืนตอไป 
 
2.วัตถุประสงคของการวิจัย 
 อิทธิพลของปจจัยเชิงสาเหตุตอองคกรท่ีมีผลตอความสําเร็จในอาชีพบริการอุตสาหกรรม
ทองเท่ียว ศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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3.ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ผลการวิจัยครั้งนี้คาดวาจะกอใหเกิดประโยชนท้ังทางวิชาการ และการนําไปประยุกตใช 
ดังนี้ : 
 1. ขอคนพบท่ีไดจากการวิจัยท่ีไดนี้ ไดขยายขอบเขตองคความรูท่ีเก่ียวของกับการทํางาน
ของพนักงานในอุตสาหกรรมภาคบริการทองเท่ียวใหมีมากข้ึน กลาวคือ เปนขอพิสูจนความ
สอดคลองเชิงทฤษฏีกับขอมูลเชิงประจักษ กลาวคือ คุณลักษณะดานประชากรศาสตร กลยุทธทาง
อาชีพ สมรรถนะอาชีพ ความผูกพันธพนักงานตอองคกรลวนสงผลตอความสําเร็จในอาชีพของ
พนักงานบริการในอุตสาหกรรมทองเท่ียว ซ่ึงพบวาการศึกษาเก่ียวกับตัวแปรเหลานี้ท่ีรวมกันทํานาย
ความสําเร็จในอาชีพของพนักงานในอุตสาหกรรมภาคบริการทองเท่ียวมีอยูไมมากนัก ซ่ึงนักวิชาการ
อาจจะนําขอคนพบเหลานี้ไปขยายเปนแนวคิดการเสริมสรางความสําเร็จในอาชีพของพนักงานใน
อุตสาหกรรมภาคบริการทองเท่ียว ภายใตบริบทของประเทศไทยได 
 2. ขอคนพบท่ีไดจากการวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนตอผูบริหาร และผูท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของ
กับการบริหารงานบุคคล ในอุตสาหกรรมภาคบริการทองเท่ียว ในการนําขอคนพบท่ีไดไปใชเปนแนว
ทางการพัฒนากลยุทธทางอาชีพ ดวยการสรางโอกาสในอาชีพการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือใหเกิดความ
กลาแสดงออก และมีทักษะในการนําเสนอตนเอง นอกจากนั้นฝายจัดการ หรือ ผูเก่ียวของอาจจะ
นําไปใชเปน แนวทางในการกําหนดแผนการสงเสริมการศึกษา หรือการฝกอบรมเพ่ือใหพนักงานนั้น
มีความเขาใจลึกซ้ึงในอาชีพ ตลอดจนการมีพฤติกรรมการทํางานท่ีเสริมการบริการการพัฒนา
สมรรถนะอาชีพดวยการรูเหตุ การรูวิธี การรูคนในงานบริการ เพ่ิมทักษะใหกับพนักงาน และความ
ผูกพันธพนักงานตอองคกรตอองคการ ซ่ึงจะสงผลตอความสําเร็จในอาชีพ และเปนแนวทางในการ
จัดระบบการบริหารเพ่ือพัฒนาชีวิตการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการใหอยูในระดับท่ีดียิ่งข้ึน
ตอไป 
 
4.ขอบเขตของการวิจัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ 
 1) ขอบเขตดานเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยตองการท่ีจะศึกษาอิทธิพลของปจจัยเชิงสาเหตุท่ีสงผลตอความสําเร็จ
ในอาชีพดานบริการจากอุตสาหกรรมทองเท่ียวในกรุงเทพมหานคร โดยมีตัวแปรท่ีใชศึกษา 2 
ประเภท คือตัวแปรแฝง และตัวแปรสั งเกต โดยมีตัวแปรแฝง ได แก  คุณลักษณ ะดาน
ประชากรศาสตร กลยุทธทางดานอาชีพ สมรรถนะในอาชีพ ความผูกพันธของพนักงานตอองคกร 
และความสําเร็จในอาชีพ ท้ังนี้ในแตละตัวแปรแฝงจะประกอบดวยตัวแปรสังเกตุ ดังตอไปนี้ 
 1.1 คุณลักษณะดานประชากรศาสตร  
 1.2 กลยุทธทางดานอาชีพ  
 1.3 สมรรถนะในอาชีพ  
 1.4 ความผูกพันของพนักงานตอองคกร  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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 1.5 ความสําเร็จในอาชีพ  
 2) ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชาการสําหรับงานวิจัยฉบับนี้ ไดแก พนักงานบริการอุตสาหกรรมทองเท่ียวในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยางเพ่ือใหไดตัวแทนเพ่ือใชในการศึกษาโดยขนาดตัวอยาง
ท่ีตองการจะเก็บรวบรวมเพ่ือนํามาวิเคราะหนั้นเลสลี่คิช (Leslie Kish) ซ่ึงมีหลักเกณฑไมต่ํากวา 25 
เทาของตัวแปรประจักษ (Pruethsan, 2016; Grace, 2008; Lindeman, Zhu et. al., 2006)  
 3) ขอบเขตดานระยะเวลา 
 ระยะเวลาในการดําเนินการตามกระบวนการวิจัย ตั้งแตเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง 
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 4) ขอบเขตดานพ้ืนท่ีการวิจัย 
 พ้ืนท่ีในการท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
 
5.สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 คุณลักษณะดานประชากรศาสตรกับความสําเร็จในอาชีพ : องคประกอบของ
คุณลักษณะดานประชากรศาสตร สงผลตอความสําเร็จในอาชีพ สอดคลองกับงานวิจัยของ 
Pruethsan (2017)  Akrivos, et al. (2 0 0 7 ) ; Eddleston, Baldridge, & Veiga (2 0 0 4 ) ; 
Vanderheijden, Delange, Demerouti, & Vander Heijde (2009) ซ่ึงผลจากการศึกษาพบวา 
คุณลักษณะดานประชากรศาสตร สงผลตอความสําเร็จในอาชีพท้ังทางตรงและทางออม โดย
คุณลักษณะดานประชากรศาสตร สงผลตอความสําเร็จในอาชีพทางตรง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 มีคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.425 นอกจากนี้พบวา คุณลักษณะดาน
ประชากรศาสตร สงผลทางตรงตอสมรรถนะในอาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มีคา
สัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.512 และ คุณลักษณะดานประชากรศาสตร สงผล
ทางตรงตอความผูกพันของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มีคาสัมประสิทธิ์ขนาด
อิทธิพลทางตรงเทากับ 0.625 
 สมรรถนะอาชีพสงผลตอความสําเร็จในอาชีพ : สมรรถนะอาชีพ สงผลตอความสําเร็จ
ใน อ าชี พ  ส อ ด ค ล อ ง กั บ ง าน วิ จั ย ข อ ง  Pruethsan (2017) ; Lertwannawit, Serirat, & 
Pholpantin, (2009) ซ่ึงผลจากการศึกษาพบวา สมรรถนะอาชีพสงผลตอความสําเร็จในอาชีพท้ัง
ทางตรงและทางออม โดยสมรรถนะอาชีพสงผลตอความสําเร็จในอาชีพทางตรง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 มีคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.521 นอกจากนี้พบวา 
สมรรถนะอาชีพสงผลทางตรงตอกลยุทธทางอาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มีคา
สัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.245 และ สมรรถนะอาชีพสงผลทางตรงตอความผูกพัน
ของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มีคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 
0.416 
 กลยุทธทางอาชีพกับความสําเร็จในอาชีพ : กลยุทธทางอาชีพกับความสําเร็จในอาชีพ
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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สงผลตอความสําเร็จในอาชีพ สอดคลองกับงานวิจัยของ Pruethsan (2017); Ashby & Schoon  
(2010) Blickle, Oerder, & Summers (2010) ซ่ึงผลจากการศึกษาพบวา กลยุทธทางอาชีพกับ
ความสําเร็จในอาชีพสงผลตอความสําเร็จในอาชีพท้ังทางตรงและทางออม โดยกลยุทธทางอาชีพ
สงผลตอความสําเร็จในอาชีพทางตรง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มีคาสัมประสิทธิ์ขนาด
อิทธิพลทางตรงเทากับ 0.705 นอกจากนี้พบวา กลยุทธทางอาชีพสงผลทางตรงตอความผูกพันของ
พนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มีคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.510 
 ความผูกพันพนักงานสงผลตอความสําเร็จในอาชีพ : ความผูกพันพนักงานสงผลตอ
ความสําเร็จในอาชีพ สอดคลองกับงานวิจัยของ Pruethsan (2016); Akram (2010); Gruman & 
Saks, 2011; Yakin & Erdil (2012) ซ่ึงผลจากการศึกษาพบวา ความผูกพันพนักงานสงผลตอ
ความสําเร็จในอาชีพท้ังทางตรงและทางออม ความผูกพันพนักงานสงผลตอความสําเร็จในอาชีพ
ทางตรง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มีคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.612 
 
6.ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย 
 1) ควรทําการศึกษาตอโดยการนําแบบจําลองสมการโครงสรางท่ีไดจากการศึกษานี้ไป
ทดสอบใชกับกลุมประชากรอ่ืนๆ และบริบทท่ีมีความแตกตางกัน เพ่ือใหสามารถเห็นภาพไดชัดเจน
มากข้ึน   
 2) ควรทําการวิจัยเชิงผสม ท้ังแบบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือใหเขาใจถึงหลักกล
ยุทธการบริหารองคการเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนมากยิ่งข้ึน 
 3) ควรทําการวิเคราะหโดยการผสมระหวางสถิติข้ันสูงตางๆ และทําการเปรียบเทียบผล
การวิเคราะหใหเกิดความชัดเจน ตลอดจนแนวทางกระบวนการพัฒนาเพ่ือสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
มากยิ่งข้ึน  
 4) ควรศึกษาในเชิงเปรียบเทียบกับงานของตางประเทศ และกรณีศึกษของไทยและ
ตางประเทศโดยเปรียบเทียบเพ่ือประกอบการวางแผนนโยบายตอไป 
 5) ควรพัฒนาแบบจําลองเชิงโครงสรางท่ีเปนแนวขนานใหมากยิ่งข้ึนและศึกษาตัวแปร
เชิงสาเหตุใหมากยิ่งข้ึน  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
  

Vol7 No._61.indd   176 24/7/2561   20:53:08

Behavior, 77(3), 383-390. 
Akram, A. A. (2010). Modes of engagement: Migration, self-initiated expatriation, and 

career development.  Career Development International, 15(4), 338-358. 
Gruman, J. A., & Saks, A. M.  (2011).  Performance management and employee 

engagement. Human Resource Management Review, 21(2), 123-136. 
Yakin, M., & Erdil, O.  (2012).  Relationships between self-efficacy and work 

engagement and the effects on job satisfaction: A survey on certified 
public accountants.  Procedia – Social and Behavioral Sciences, 58, 370 
– 378. 



715185

ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1.เพ่ือศึกษาองคประกอบของรูปแบบภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนราชประชา

นุเคราะห 2.เพ่ือพัฒนารูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตองาน

การพัฒนางานวิชาการโรงเรียนราชประชานุเคราะหเปนอยางไร3.เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของ

องคประกอบของรูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอการพัฒนางานวิชาการ

โรงเรียนราชประชานุเคราะหเปนการวิจัยแบบผสมผสาน(Mixed Research) การวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบดวย

การศึกษาเอกสาร (Documentary Research) จัดกลุมสนทนา(Focus Group Discussion) การ

ใชเทคนิคเดลฟาย(Delphi technique)  โดยมีผูเชี่ยวชาญจํานวน 24 คน นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห 

สังเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) และการใชคาสถิติในการหาความสอดคลองของและ

เนื้อหาจากคาทางสถิติจากคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range) คาเฉลี่ย (Mean) และ

คามัธยฐาน (Median)  

 ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการท่ีมีคุณสมบัติคือ เชี่ยวชาญดานการ

บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และจํานวนผูเชี่ยวชาญจะพิจารณา

คัดเลือกกลุมประชากรตามวิธีบอกตอ (snow boll) โดยจําแนกเปนประชากรตามคุณวุฒิและความ

เชี่ยวชาญ ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา  และหัวหนางานวิชาการ  รวม 24 คน   จําแนกเปน

ผูบริหารสถานศึกษา ท่ีมีผลการบริหารงานวิชาการประสพผลสําเร็จเปนท่ีประจักษและยอมรับ

                                           
∗สาขาบริหารการศึกษา คณะบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
∗∗คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน    

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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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จํานวน 12 คน   หัวหนางานวิชาการมีผลการบริหารงานวิชาการประสพผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ

และยอมรับจํานวน 12 คน  การสรางแรงบนัดาลใจ การเปนผูนําทางวิชาการ การมีวิสัยทัศน การมี

อิทธิพลเชิงอุดมการณ การกระตุนทางปญญา การเปนผูมีจริยธรรม ดานการคํานึงถึงความเปน

ปจเจกบุคคล   

คําสําคัญ:  รูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา,    การพัฒนางานวิชาการ 

 

ABSTRACT 

 The purposes of the  study were: 1) To study the composition of the 

leadership patterns of changes affecting the  academic development of 

Rajaprachanukhor School.; 2) To develop a leadership change of the management 

school that affect academic development tasks.;3) To study the appropriateness of 

the format element of the leadership of Executive changes that affect the 

development of Rajaprachanukhor School. Creating and offering leadership for 

school leaders Rajaprachanukhor  By having a number of 2 4  experts bring data 

analysis. Synthesis of linear content (content analysis) and that the experts consider 

to check for consistency between theoretical concepts and phenomena, with 

confirmation by using techniques of Delphi (Delphi technique) is digits and use 

statistics to find the consistency and content from the statistical values from the 

values range between quartile. (Interquartile range) is the average (mean) and 

median (median) in the research conclusions in this study population. Experts and 

academics who have properties are experts in educational management in the 

Educational  Office Area, and experts are considering optional . 

 Based on finding of the study, It could be summarized that Leaders 

should have vision changes, is a goal that looks broadly as a requirement in the 

future, without defining how a general text which defines the direction of the 

mission was the aim in that we are going to be, or we are out, one day in the 

future, the Organization's purposes. Intended purposes or will be or will have in the 

future. 

 Keyword(s):  The Transformational   Leadership Model ,   Academic 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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Development of Rajaprachanukhor School 

 

1.บทนํา  

 ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเปนไปอยางรวดเร็วในยุคปจจุบัน  เปนการเรงเราใหเกิด

กระแสการปรับตัวเพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางเทาทัน  ประการสําคัญโลกวันนี้เปนโลกท่ีไรพรมแดนท่ี

เรียกวา      โลกาภิวัตน (globalization) การไหลเวียนของขอมูลขาวสารเปนไปอยางรวดเร็วชนิด

วินาทีตอวินาที  ยิ่งตอกย้ําใหเห็นความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาไดชัดเจนยิ่งข้ึน ทําใหกระแสการ

เปลี่ยนแปลงกลายเปนเสียงเรียกรองท่ีชอบธรรมของผูคนในทุกสังคม การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญ

ท่ีจะสงผลในทางปฏิบัติของการเปลี่ยนแปลง ผลการเปรียบเทียบคุณภาพการศึกษาของแตละ

ประเทศท้ังในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และระดับสากลทําใหเห็นเดนชัดวาคุณภาพ

การศึกษาของแตละประเทศอยูในระดับใด โดยเฉพาะประเทศไทยท่ีผลการประเมินท้ังในระดับ

ภูมิภาคและระดับโลกอยูในระดับท่ีไมนาพอใจ ท้ังๆท่ีผานการปฏิรูปการศึกษามาหลายยุคหลายสมัย 

ท้ังการปรับปรุงระเบียบกฎหมาย การปรับปรุงหลักสูตร  การปรับโครงสรางองคกร การทุม

งบประมาณท่ีมีมูลคามหาศาลเปนลําดับตนๆ ของโลกในการลงทุนดานการศึกษา แตก็เหมือน  ไร

ผลในดานคุณภาพซํ้ารายดูยิ่งตกตํ่าลงไปกวาเกา สงผลใหผูรับผิดชอบตองหันมาทบทวนและ

ปรับเปลี่ยนกลยุทธในการบริหารจัดการ  

 พ้ืนท่ีตอบโจทยปฏิรูปการศึกษา 5 ดาน คือ 1) ปฏิรูปแนวคิดการจัดการศึกษา 2) ปฎิ

รูปการเรียนรู 3) ปฏิรูประบบบริหารจัดการการศึกษา 4) ปฏิรูปคุณภาพครูและ 5) ปฏิรูปการวัดผล

ประเมินผลการศึกษา โดยเสนอแนะทางออก ของการปฏิรูปการศึกษาของพ้ืนท่ีดังนี้  

 1. ทางออกเพ่ือปฏิรูปแนวคิดการจัดการศึกษาไทย 1.1 การกําหนดนโยบายการศึกษา

ตองใหเปนการศึกษาเพ่ือชีวิตมิใชการศึกษา แคใหมีความรูและนโยบายตองมีความตอเนื่องกําหนด

นโยบายใหมีการปรับโครงสราง การบริหารองคกรทางการศึกษาในสวนกลางใหเล็กลงใหเปนผูมี

บทบาทกําหนดนโยบาย กลยุทธและทิศทางขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาลงสูพ้ืนท่ี โดยมี

เปาหมาย ผลผลิตการจัดการศึกษาคือคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญ ตองมีแนวทางและคูมือปฏิบัต ิ

ท่ีชัดเจนเม่ือนํา นโยบายสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ี พรอมท้ังกํากับ ดูแล ติดตามนโยบายและคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา     1.2 การปรับแนวคิดการจัดการศึกษาเพ่ือชีวิตตอบโจทยการดํารงชีวิตและ

การ เลี้ยงชีพไดโดยปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนจากมุงเนนวิชาการเพียงอยางเดียวเปนการ เนนให

ผูเรียนไดเรียนรูฝกฝน เพ่ือใหมีท้ังทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตและทักษะการทํา งาน เพ่ือใหมีความรู

ในการประกอบอาชีพไดในอนาคต 1.3 การจัดการศึกษาใหกับคนทุกวัย ทุกกลุมรวมถึงกลุม
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ผูดอยโอกาสตางๆ ใหเปนการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา 

ปฐมวัยซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของการวางรากฐานท่ีม่ันคง 1.4 การจัดการศึกษาควรกําหนดเปาหมาย

คุณลักษณะของผูเรียนท่ีตองการ ในอนาคต รวมถึงแนวทางดําเนินงานบริหารจัดการการศึกษาและ

การจัดกระบวนการ เรียนรูใหบรรลุเปาหมายผลผลิตคุณลักษณะของผูเรียนท่ีตองการ ท้ังความรู

ทักษะ และสมรรถนะ 1.5 การลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา โดยปรับระบบการจัดการเรียน การ

สอนและการจัดสรรงบประมาณสําหรับโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพการศึกษา ใหมีความเหมาะ

กับโรงเรียน ท้ังนี้ไมจําเปนตองใชรูปแบบเดียวกันในทุกโรงเรียน แตใหมี ความเหมาะสมกับบริบท

ของแตละโรงเรียนและเหมาะกับวัยและการเรียนรูของเด็ก 1.6 การสรางระบบความรับผิดชอบ

ทางการศึกษา โดยผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษาตองมีความรับผิดชอบตอผลท่ีเกิดข้ึน โดย

กําหนดเง่ือนไขหรือขอตกลงความรับผิดชอบรวมกันของผูจัดการศึกษาภายใตเกณฑคุณภาพของ

ผูเรียนท่ี ผูกโยงกับความกาวหนาในวิชาชีพ หรือเกณฑการคัดสรรผูบริหารท่ีเหมาะสม 1.7 การ

สรางความรวมมือในการจัดการศึกษา การศึกษามิไดอยูในมือใคร ฝายเดียว ความสําเร็จของ

การศึกษาข้ึนอยู กับทุกภาคสวนในสังคมเดียวกัน ท้ังภาครัฐ เอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งภาค

ประชาชน รวมไปถึงพอแมผูปกครองชุมชน และทองถ่ิน ท่ีตองดึงเขามามีสวนรวมจัดการศึกษา

อยางจริงจัง โดยรัฐควรมีกลยุทธและมาตรการ ทางการศึกษาท่ีชัดเจน เพ่ือจูงใจใหเขามามีสวนรวม

จัดการศึกษาใหดีข้ึนกวาเดิม  

 2. ทางออกเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู 2.1 การปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ใหมีความตอเนื่อง เชื่อมโยงในทุกระดับการศึกษา รวมท้ังการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ทางเลือก ลดหรือปรับเนื้อหาสาระและตัวชี้วัดใหเหมาะสมในแตละวิชาและวัยของเด็ก หรือจัด การ

เรียนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือลดรายวิชา 2.2 การปรับหลักสูตรสถานศึกษา ตองมาจากการมี

สวนรวมของทุกภาคสวน ในพ้ืนท่ี รวมคิดรวมรับผิดชอบการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของคน

ในพ้ืนท่ี โดยหลักสูตรควรมีความสอดคลองและเหมาะกับบริบท วัฒนธรรมประเพณีวิถีการดําเนิน

ชีวิตของชุมชน ทองถ่ิน และสามารถสรางคนไดตรงตามความตองการจําเปน ของพ้ืนท่ี และให

อํานาจโรงเรียนกําหนดชั่วโมงเรียนไดเอง แตยังคงอยูภายใตกรอบ ของหลักสูตรแกนกลาง 2.3 การ

ปรับกฎหมายหรือกฎระเบียบตางๆ เพ่ือแกปญหาดานการเรียน การสอน เชน การแจกแท็บเล็ตควร

แจกใหกับเด็กมัธยมศึกษาท่ีมีความพรอมการปรับเปลี่ยน กฎหมายการออกใบประกอบวิชาชีพของ

ครูชาวตางชาติการปรับหลักเกณฑการขอยาย ของครูบรรจุใหม การปรับลดเกณฑการกําหนด

สัดสวนจํานวนนักเรียนตอหอง ใหเหมาะสมเปนตน 2.4 การปรับระบบการเรียนการสอน สิ่งสําคัญ

ท่ีสุด คือ ครูตองมีคุณภาพ ดังนั้นตองลดภาระงานอ่ืนท่ีมิใชงานสอนของครูเพ่ือใหครูมีเวลาสําหรับ
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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การเตรียมการสอน เพ่ิมข้ึน และควรนําวิธีการศึกษาผานบทเรียน (lesson study) มาใชโดยใช

เทคนิคและ กระบวนการคิดใหเด็กไดนํา ประสบการณจริงมาวิเคราะหและต้ังคําถามใหเกิดการ

เรียนรู สวนผูบริหารโรงเรียนตองสงเสริมสนับสนุนใหครูไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 

โดยเฉพาะเนนพัฒนาเทคนิคการสอนและกระบวนการคิดของครูและควรจัดหลักสูตร การอบรมให

ตรงกับความตองการจํา เปนของคร ูท้ังนี้ควรกําหนดชวงเวลาฝกอบรม ท่ีไมกระทบตองานสอนของ

ครูดวยท่ีสําคัญควรมีการประเมินการเรียนการสอนของครู อยางตอเนื่องทุก  1- 2 ปเพ่ือการพัฒนา

ครูอยางตอเนื่อง  

 3. ทางออกเพ่ือการปฏิรูประบบบริหารจัดการการศึกษา 3.1 การบริหารจัดการ

งบประมาณและทรัพยากรการศึกษา ปรับแกกฎหมาย ใหโรงเรียนเปนนิติบุคคล มีอํานาจและมี

อิสระในการบริหารจัดการงานการศึกษาของ โรงเรียน ภายใตการกํากับ ติดตามของคณะกรรมการ

สถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รวมท้ังใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียน เปนผูเสนอจัดตั้งและ

จัดสรรงบประมาณการ จัดการศึกษาของพ้ืนท่ีตามความตองการจํา เปน ภารกิจสภาพความเปนจริง

และผลการ ประเมินคุณภาพโรงเรียน 3.2 การบริหารจัดการงานบุคคลเพ่ือแกปญหาการศึกษาของ

พ้ืนท่ีควรกระจาย อํา นาจอยางแทจริงใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียน โดยสวนกลางมีบทบาท

กําหนด เปาหมาย เกณฑและผลผลิตท่ีตองการ และใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือโรงเรียนวางแผน 

และดํา เนินงานใหบรรลุผลตามท่ีสวนกลางกําหนด เชน สามารถสรรหา และวางแผน พัฒนาครูเปน

รายบุคคล(Individual Development Plan) โดยสามารถกําหนดหลักสูตร วิธีดําเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินการ และงบประมาณการพัฒนาครูซ่ึงเปนวิธีลดปญหา การดึงครูออกจากหองเรียน

ไดการพัฒนาครูท่ีดี ท่ีสุดอีกรูปแบบหนึ่งคือ การชี้แนะและ การเปนพ่ีเลี้ยง (Coaching and 

Mentor) ผูบริหารโรงเรียนควรใชเวลาสวนใหญอยูท่ี โรงเรียน เพ่ือกํากับ ติดตาม ดูแล และทบทวน

หลังปฏิบัติการสอนของครูใหการชี้แนะรวมกัน สรางระบบนิเทศภายในอยางจริงจัง เพ่ือใหเกิดการมี

สวนรวมพัฒนาทักษะการ สอนของคร ู   3.3 การเขาสูตําแหนงระดับบริหารของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา โดยเฉพาะการเขาสูตําแหนงสายบริหาร ควรสรรหาจากผูท่ีมีประสบการณมากกวา 

การสอบคัดเลือก โดยกําหนดเง่ือนไขการเลื่อนเขาสูตําแหนงสายบริหารวาจะตองมี ประสบการณใน

การทํา งานสายบริหาร และใหมีกรรมการชุมชนเขามามีสวนรวมในการ คัดเลือกและสรรหา

ผูบริหาร โดยสวนกลางตองสรางระบบตรวจสอบการคัดเลือก เพ่ือ ปองกันปญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบและการแทรกแซงจากนักการเมืองหรือตัวแทน 3.4 การเลื่อนข้ันเงินเดือนประจํา ป

ควรพิจารณาจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน มีผลงานเปนท่ีประจักษโดย

เชื่อมโยงกับผลลัพธของการ พัฒนาคุณภาพของผูเรียน และพิจารณาจากคุณลักษณะ ความสามารถ 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ความประพฤติ ท่ีเหมาะสม โดยผูบริหารโรงเรียนเปนผูบริหารจัดการ และมีสิทธิ์ขาดในการพิจารณา 

ความดีความชอบ ภายใตการกํากับดูแลของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และคณะอนุกรรมการขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) 3.5 การบริหารงานท่ัวไป การจัดสรรงบประมาณ ครุภัณฑ 

ท่ีดิน สิ่งกอสราง สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อุปกรณการเรียนการสอน และอ่ืนๆ ควร

จัดสรรใหเพียงพอตามความตองการจําเปน และลดข้ันตอนการเบิกจายงบประมาณ ใหมีความ

รวดเร็วมากข้ึน  

 4. ทางออกเพ่ือการปฏิรูปคุณภาพครู 4.1 การปรับระบบการผลิตครูใหสามารถดึงดูดคน

เกง คนดีมีใจรักในอาชีพ ครูมาเปนครู โดยคัดเลือกและพัฒนาสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยท่ีมี

คุณภาพ ทําหนาท่ีผลิตครูโดยเฉพาะ หรืออาจจัดตั้งสถาบันผลิตครูโดยตรง สรางแรงจูงใจใหเด็กมี

ทัศนคติท่ีดีตอการเลือกเรียนวิชาชีพครู ปรับคาตอบแทนใหเหมาะสม เพ่ือจูงใจ คนเกงคนดีมาเปน

ครูและสรางหลักประกันวาเม่ือสําเร็จการศึกษาแลวมีงานรองรับ เปนตน 4.2 การปรับระบบการคัด

สรรครูและพัฒนาระบบการประเมินครูโดยกระจาย อํานาจใหโรงเรียนสามารถคัดสรร บรรจุและ

โยกยายครูตามความจํา เปน/ความตองการ ของพ้ืนท่ีใหคนในพ้ืนท่ีมีสิทธิ์ในการคัดสรรบุคคลใน

ทองถ่ินและใหทุนเรียนครูตามความ ตองการ ปรับเกณฑการประเมินผลงานหรือการประเมินวิทย

ฐานะของครูตองพิจารณา จากผลงานเชิงประจักษท่ีเชื่อมโยง และสะทอนถึงผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของเด็ก แทนการประเมินโดยพิจารณาจากเอกสาร โดยมีระบบการประเมินติดตามผลเปน

ระยะ เพ่ือใหครูพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 4.3 การพัฒนาคุณภาพครูใหมีจิตวิญญาณ และเปนผู

เอ้ืออํานวยใหผูเรียน เกิดการเรียนรูโดยพัฒนาท้ังครูใหมและครูเกาใหมีจิตวิญญาณและองคความรู

ในตน เขาใจหลักสูตร สามารถประยุกตใชหลักสูตรและออกแบบการจัดการเรียนการสอน ไดอยาง

อิสระตามกรอบของหลักสูตรและบรรลุผลตามท่ีกําหนดสามารถจัดกระบวนการ เรียนรูท่ีมีคุณภาพ 

รวมท้ังตองมีแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคลของครู (individual development plan: ID PLAN) 

โดยการสํารวจและวิเคราะหสภาพปญหาและ ความตองการจําเปนรายบุคคล และนํามากําหนด

ทิศทางและรูปแบบการพัฒนาครูให สอดคลองกับความจํา เปนและงานท่ีรับผิดชอบ 4.4 การคืนครู

ใหกับนักเรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานภายในโรงเรียน ลดภาระงานครูเพ่ือใหครูไดใชเวลาอยาง

เต็มท่ีในการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือยกระดับคุณภาพ ของนักเรียน ภายใตการบริหารจัดการของ

ผูบริหารโรงเรียน 4.5 การวางแผนอัตรากําลังครูและการผลิตครูใหสอดคลองกับความตองการ ของ

สถานศึกษา โดยสวนกลางควรจัดทํา ระบบขอมูลครูท้ังประเทศเพ่ือใหเห็นสภาพ การกระจายและ

การกระจกุตัวของครูรวมถึงการขาดแคลนครูในสาขาตางๆ ของแตละ พ้ืนท่ี เพ่ือวางแผนอัตรากําลัง

ครูและประสานความรวมมือระหวางสถาบันผลิตครูกับ เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนเพ่ือผลิต
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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และพัฒนาครูใหตรงกับสาขาวิชาท่ีทองถ่ิน ตองการหรือขาดแคลน รวมท้ังมีการใหทุนการศึกษาเพ่ือ

สงเสริมสนับสนุนคนในทองถ่ิน ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเขาศึกษาในสถาบันผลิตครูเพ่ือกลับมาพัฒนา

ทองถ่ินของตนเอง  

 5. ทางออกเพ่ือการปฏิรูปการวัดผลประเมินผลการศึกษา 5.1 การสงเสริมใหมีการวัดผล

ประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรูโดยปรับ วิธีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ใหเปนการ

ประเมินผลระหวางทางตลอดการจัด กระบวนการเรียนรูเพ่ือใหครูนําผลการประเมิน มาวิเคราะห

จุดแข็งจุดออนของนักเรียน เพ่ือนํา ไปสูการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหเหมาะสมกับนักเรียน รวมท้ัง

มุงเนนการประเมิน เพ่ือการสงเสริมกระบวนการเรียนรูมากกวาเนนความรูความจํา โดยออกแบบ

เทคนิค และวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและใหเหมาะกับนักเรียน และกําหนด เกณฑ

การประเมินใหชัดเจน 5.2 การพัฒนาระบบการสอบมาตรฐานของประเทศ โดยการพัฒนาคุณภาพ 

ขอสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ใหมีมาตรฐานมากข้ึน เนนวัด

กระบวนการเรียนรูการคิดวิเคราะห มากกวาความจํา รวมท้ังปรับตัวชี้วัดใหเหมาะกับสภาพของ

โรงเรียน ลดจํานวนวิชาท่ีสอบ ใหเหลือแตวิชาหลักๆ และปรับเปลี่ยนชวงเวลาสอบ จากเดือน

มกราคมเปน เดือนมีนาคม เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนเนื้อหาสาระวิชาไดครบถวนกอนสอบ และใช ผล

การสอบเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนมากกวานํามาตัดสินคุณภาพของโรงเรียน 5.3 

การประเมินคุณภาพสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา การประเมินภายในสถานศึกษา

ควรใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษากับโรงเรียนรวมกันกําหนด เกณฑการประเมินผูเรียน ท้ังดานทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม มิใชเนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร แตควรให

ครอบคลุมดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย สวนการประเมินภายนอกสถานศึกษาท่ี

ดําเนินการโดย สมศ. ควรปรับปรุงตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินใหสอดคลองกับบริบทของแตละ

สถานศึกษา กําหนดเกณฑการประเมินใหมีความยืดหยุนตามสภาพจริงมากกวาการประเมินจาก

เอกสาร (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2558 : ก-ซ) 

 กระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทย สงผลใหเกิดการแขงขันในทุกๆ

ดาน ประเทศไทยจําเปนตองจัดการศึกษาใหเทาทันการเปลี่ยนแปลง ท้ังนี้เพราะการศึกษาคือปจจัย

สําคัญของการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ ชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและสราง

สมดุลยของการพัฒนา (สมคิด สกุลสถาปตย. 2552 : 2) ท้ังนี้ผลการทดสอบระดับนานาชาติ เม่ือป 

พ.ศ.2555 (Program for International Student Assessment : PISA 2012) ประเทศในเอเชีย 

ยังคงติดอันดับท่ี 1-7 จากท้ังหมด 65 ประเทศโดย จีน-เซ่ียงไฮ ครองอันดับ 1 รองลงมาคือสิงคโปร 

จีน-ฮองกง จีน-ไทเป เกาหลี จีน-มาเกา ญี่ปุน สวนประเทศไทยได อันดับ 50 หากเปรียบเทียบ
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
  

Vol7 No._61.indd   176 24/7/2561   20:53:08

 

ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ท่ีเขารวมโครงการการทดสอบระดับนานาชาติ  จะเห็นวา ประเทศ

ไทยไดอันดับ 11 จาก 13 ประเทศ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2557 : 52) ดังนั้นการท่ีจะ

แกไขวิกฤตการณเหลานี้ใหสําเร็จ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) ถือ

ไดวาเปนหัวใจท่ีสําคัญยิ่งปจจัยหนึ่ง  การนําไปสูความเปลี่ยนแปลงเปนความรับผิดชอบท่ีสําคัญของ

ผูนําและเปนท่ีตองการมากของสังคมในยุคปจจุบัน ภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิภาพสูง มีความจําเปนท่ี

จะตองกระตุนและเอ้ืออํานวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวตอสภาพแวดลอมภายนอก ท่ี

มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และการจะนําการเปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งท่ีดีกวา ในสภาวะท่ีโลกเรียก

ไดวากําลังเผชิญกับวิกฤติการณในแทบทุกๆเรื่อง และกลาวกันวาถาไมปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลง เรา

ก็อาจจะไมรอด หรือถึงข้ันท่ีอาจจะตองสูญเผาพันธได อยางไรก็ตามถามนุษยเราไมไดตระหนักรูถึง

ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง โดยท่ัวไปเราก็มักจะไมยอมรับความเปลี่ยนแปลงหรืออาจตอตาน

การเปลีย่นแปลงดังคํากลาวท่ีวา “นกไมเห็นฟา ปลาไมเห็นน้ํา” (รัตติกรณ จงวิศาล. 2556 : 62) 

 โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญยิ่งในการพัฒนาผูเรียนและผลิตกําลังคนใหมีศักยภาพท่ี

จะชวยพัฒนาประเทศใหมีความสามารถในการแขงขัน ท้ังดานเศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยีกับ

นานาประเทศได การพัฒนาโรงเรียนมุงสูคุณภาพนั้น  จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองจัดวางยุทธศาสตรการ

บริหารให เหมาะสม  สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมทุกระดับ  และบริบทของ

สถานศึกษา  ซ่ึงปจจัยของการบริหารแนวใหมนั้นประกอบไปดวย เงิน  คน  วัสดุอุปกรณ  การ

บริหารจัดการ  และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยนําสูกระบวนการบริหารอยาง

สอดคลองกันเชิงระบบท้ัง บริบท(context) ปจจัย (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต 

(output)(อํารุง จันทวินิช. 2547 : 2) การจัดการศึกษาใหผู เรียนมีคุณภาพท้ังสมรรถนะและ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จําเปนอยางยิ่งท่ีผูนําตองอาศัย

หลักวิชาการในการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการใหความสําคัญกับการบริหารงานวิชาการตั้งแตการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล  ประเมินผลและเทียบโอนผล

การเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา การพัฒนาแหลงการเรียนรู การนิเทศการศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพใน

สถานศึกษา การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและหนวยงานอ่ืนๆ การ

สงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  และสถาบันอ่ืนท่ีจัด

การศึกษา การบูรณาการสิ่งเหลานี้ในกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาในยุคปจจุบัน จําเปน

อยางยิ่งท่ีตองอาศัยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีจะสงผลตอการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา 

 ดวยเหตนี้ทําใหผู ว ิจ ัยสนใจศึกษารูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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สถานศึกษาท่ีสงผลตอการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนราชประชานุเคราะห เพื่อเปนแนวทางในการ

ปรับปรุง แกไขและพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนราชประชานุเคราะห ใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 

2.  คําถามการวิจัย 

 1. องคประกอบของรูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อ

การพัฒนางานวิชาการโรงเรียนราชประชานุเคราะหเปนอยางไร 

 2. การพัฒนารูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาเพื่อการ

พัฒนางานวิชาการโรงเรียนราชประชานุเคราะหเปนอยางไร 

 3. องคประกอบของรูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารเพื่อการพัฒนา

งานวิชาการโรงเรียนราชประชานุเคราะหมีความเหมาะสมอยางไร 

 

3.วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาองคประกอบของรูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอ

การพัฒนางานวิชาการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 

 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการ

พัฒนางานวิชาการโรงเรียนราชประชานุเคราะหเปนอยางไร 

 3. เพ่ือศึกษาความเหมาะสมขององคประกอบของรูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารท่ีสงผลตอการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 

 

4.ความสําคัญของการวิจัย 

 ผลการวิจัยครั้งนี้จะไดองคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารเพ่ือการ

พัฒนางานวิชาการโรงเรียนราชประชานุเคราะห และเปนขอมูลสําหรับผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน

ราชประชานุเคราะห ซ่ึงมีความเหมาะสมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห ในการพัฒนางานวิชาการ 

และนอกจากนี้โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสังกัดอ่ืนสามารถนําไปประยุกตใชในการ

พัฒนางานวิชาการของโรงเรียนใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึนได 

 

5.ขอบเขตของการศึกษาคนควา 

 1.ขอบเขตของผูใหขอมูล 

 1.1 ประชากร ไดแกผูบริหารสถานศึกษาและผูเก่ียวของกับการบริหารงานวิชาการ ไดแก
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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รองผูอํานวยการฝายวิชาการ หัวหนากลุมงานวิชาการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห โดยเฉพาะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนราชประชานุเคราะห จํานวน 58 โรงเรียน 

 1.2 กลุมตัวอยาง ไดจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยเลือก

ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ผลงานความโดดเดนเปนท่ีประจักษ

และมีผลการพัฒนางานอยางมีคุณภาพ ซ่ึงผูใหขอมูลในแตละสถานศึกษา ประกอบดวย ผูบริหาร

สถานศึกษา จํานวน 1 คน รองผูอํานวยการสถานศึกษาจํานวน 1 คน หัวหนางานวิชาการจํานวน 1 

คน ใหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ 

 2.ขอบเขตดานเนื้อหา 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มุงศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของของผูบริหารสถานศึกษา

เพ่ือการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนราชประชานุเคราะห  โดยยึดหลักทฤษฎีภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของเบอรน (Burns 1978 cited in yukl& Fleet. 1992 อางถึงใน รัตติกรณ  จง

วิศาล. 2556 : 248) ซ่ึงเบอรนกลาววา ภาวะผูนําเปนปฏิสัมพันธของบุคคลท่ีมีความแตกตางกันใน

ดานอํานาจ ระดับแรงจูงใจ และทักษะเพ่ือไปสูจุดมุงหมายรวมกัน โดยสอดคลองกับแนวคิดของทิช

ชี่และเดวานนา (Tichy &Devanna.1990 : 88) ท่ีกลาววา ผูนําการเปลี่ยนแปลงในป ค.ศ.1990 

เปนผูหนึ่งซ่ึงทําใหเกิดคุณภาพชีวิตท้ังภายในและภายนอกของหนวยงานในศตวรรษท่ี 21 และภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงของ แบสส และอโวลิโอ (Bass & Avolio.1990 อางถึงในอุดม  สิงโตทอง.

2550 : 30-32) ท่ีกลาววาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงประกอบดวยองคประกอบ 4 ดานไดแก 1.การ

มีอิทธิพลเชิงอุดมการณ 2.การสรางแรงบันดาลใจ 3.การกระตุนทางปญญา และ 4.การคํานึงถึง

ปจเจกบุคคล 

 

6.สรุปผล 

 ผูนําการเปลี่ยนแปลงในปรากฏการณ ท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงในปจจุบัน จะมี

คุณลักษณะดังนี้ 

 1.  ผูนําการเปลี่ยนแปลงควรมีวิสัยทัศน คือ เปาหมายท่ีมีลักษณะกวางๆ เปนความ

ตองการในอนาคต โดยมิไดกําหนดวิธีการไวเปนขอความท่ัวไปซ่ึงกําหนดทิศทางของภารกิจเปน

ความมุงหมายในสถานภาพท่ีเราจะไปเปนหรือเราไปอยู ณ วันหนึ่งในอนาคต ท่ีองคกรมุงหมาย 

มุงหวังหรือประสงคจะเปนหรือจะมีในอนาคต 

 2.  ผูนําการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ คือ ผูท่ีมีความรูความเขาใจในทฤษฎี ปรัชญาของ

หลักสูตรตางๆท่ีใชในสถานศึกษา มีความรูความเขาใจในวิธีสอนแบบตางๆ สนับสนุนใหครูใช
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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นวัตกรรมการสอนเปนแบบอยางท่ีดีในเชิงวิชาการ สนับสนุนและสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ

ของโรงเรียน สงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ นิเทศและกํากับใหการจัดการเรียนรู

เปนไปตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีกําหนดไว 

 3.  ผูนําการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานดวยระบบคุณภาพคือกระบวนการบริหารงานท่ี

ประกอบดวย นโยบายคุณภาพ วัตถุประสงคคุณภาพ การวางแผนงานคุณภาพ ระบบการบริหาร

จัดการเชิงคุณภาพ ระบบการตรวจสอบหรือการประเมินผล และการปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของลูกคาหรือผูรับบริการของพนักงานและของสังคม สอดคลองกับ

การศึกษาของ ผศ.ดร.  เดน ชะเนติยัง (2557)การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในสถานศึกษา 

 4.  ผูนําการเปลี่ยนแปลงการใชเทคโนโลยีการสื่อสารในการจัดการคือเทคโนโลยีท่ีเขามา

ชวยใหการสื่อสารระหวางบุคคลเกือบทุกวงการ ท้ังทางดานการศึกษาจําเปนตองอาศัยการสื่อสาร

ระหวางผูสอนกับผูเรียน  ผูเรียนกับผูเรียน ซ่ึงจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการเรียนการสอน 

และการดําเนินงานในหลายดาน ท้ังนี้โดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสาร การดําเนินงานและเทคโนโลยี

การสื่อสารระหวางบุคคล เชน การใชโทรศัพท โทรสาร เทเลคอนเฟอเรนส และไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส เปนตน และ เทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงเปนท่ีนิยมประยุกตใชในปจจุบัน 

 

7.อภิปรายผล 

 ผูนําการเปลี่ยนแปลงคือ ผูท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนไปสูความเปนผูนําท่ีมี

วิสัยทัศน และมีการกระจายอํานาจหรือเสริมสรางพลังจูงใจ เปนผูมีคุณธรรม กระตุนและสอนผูตาม

ใหมีความเปนผูนําในทุกมิติตามลําดับคือดานผูนําท่ีมีจริยธรรมนั้นผูบริหารในองคการโดยเฉพาะ

ผูบริหารสถานศึกษา จึงเปนความหวังของการเปนแบบอยางท่ีดีในดานจริยธรรมแกสังคมเพราะ

ผูบริหารสถานศึกษาถือเปนหัวหนา (Figurehead) คือเปนท้ังหัวและหนาตาของสถานศึกษา  การ

คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลผูนําจะมีความสัมพันธเก่ียวของกับบุคคลในฐานะเปนผูนําใหการดูแล

เอาใจใสผูตามเปนรายบุคคล และทําใหผูตามรูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญผูนําจะเปนท่ีปรึกษา 

เพ่ือการพัฒนาผูตามโดยจะเอาใจใสในดานความตองการของปจเจกบุคคล เพ่ือความสัมฤทธิ์และ

เติบโตของแตละคน ผูนําจะพัฒนาศักยภาพของผูตามและเพ่ือนรวมงานใหสูงข้ึน  

 ดานการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณหรือการสรางบารมี หรือภาวะผูนําบารมี (Idealized 

Influence or Charisma or Charisma Leadership)  การท่ีผูนําประพฤติตัวเปนแบบอยางหรือ

เปนโมเดลสําหรับผูตาม ผูนําจะเปนท่ียกยอง เคารพ นับถือ ศรัทธา ไววางใจและทําใหผูตามเกิด

ความภาคภูมิใจ เม่ือไดรวมงานกันผูตามจะพยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผูนําและตองการ
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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เลียนแบบผูนําของเขา สิ่งท่ีผูนําตองปฏิบัติเพ่ือบรรลุถึงคุณลักษณะนี้คือ ผูนําจะตองมีวิสัยทัศนและ

สามารถถายทอดไปยังผูตาม ผูนําจะมีพฤติกรรมท่ีมีความสมํ่าเสมอมากกวาการเอาแตอารมณ

สามารถควบคุมอารมณไดในสถานการณวิกฤต ผูนําจะเปนผูท่ีมีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง ผูนําจะ

หลีกเลี่ยงท่ีจะใชอํานาจเพ่ือผลประโยชนสวนตน   ในสวนดานการสรางแรงบันดาลใจ ผูนําการ

เปลี่ยนแปลงจะเปนผูนําท่ีจะประพฤติในการจูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจกับผูตาม โดยการสรางแรง

บันดาลใจภายใน การใหความหมายและความทาทายในงานของผูตาม ผูนําจะกระตุนจิตวิญญาณ

ของทีมใหมีความกระตือรือรน โดยการสรางเจตคติท่ีดีและการคิดในแงเชิงบวก ผูนําจะแสดงการ

อุทิศตัวหรือผูกพันตอเปาหมายและวิสัยทัศนรวมกัน และแสดงความเชื่อม่ันและแสดงใหเห็นความ

ตั้งใจอยางแนวแนวาจะสามารถบรรลุเปาหมายได ซ่ึงจะชวยใหผูตามมองขามผลประโยชนของตน 

เพ่ือวิสัยทัศนและภารกิจขององคการ และผูนําดานการมีวิสัยทัศน การมีวิสัยทัศน เปนองคประกอบ

ท่ีมีความสําคัญมากอีกประเด็นหนึ่ง ประเด็นท่ีมีความสําคัญมากคือ ผูบริหารสถานศึกษาควรสราง

ภาพท่ีดึงดูดใจ หรือนําเสนอวิสัยทัศนแกสาธารณะชน ครูและนักเรียนวาจะสามารถทํางานนั้นให

สําเร็จได ดังทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง(Transformation Leadership Theory) วา เปน

กระบวนทัศนใหม (New Paradigm) ของภาวะผูนํา เปนการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนไปสูความ

เปนผูนํา ท่ีมีวิสัยทัศน (Visionary) ซ่ึงผูนําลักษณะนี้กําลังเปนท่ีตองการอยางยิ่งในโลกท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและสับสนอยางในปจจุบัน สวนภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการ

กระตุนทางปญญา   การท่ีผูนํามีการกระตุนผูตามใหตระหนักถึงปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในหนวยงาน 

ทําใหผูตามมีความตองการหาแนวทางใหมๆ มาแกปญหาในหนวยงาน เพ่ือหาขอสรุปใหมท่ีดีกวา

เดิมเพ่ือทําใหเกิดสิ่งใหมและสรางสรรคโดยมีผูนํามีการคิดและแกปญหาอยางเปนระบบ สุดทาย  

ผูนําทางวิชาการเปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง ประเด็นท่ีมีความสําคัญมากคือ ผูบริหาร

จัดกิจกรรมการเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณและทรัพยากรระหวางโรงเรียนเครือขาย โรงเรียน

รวมพัฒนาและ ผูบริหารจัดเนื้อหาใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา

ผูนําทางวิชาการตองเปนผูบริหารมืออาชีพ มีความรอบรูในดานหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการ

บริหารงานตามโครงสรางของสถานศึกษา และวิธีการในการประยุกตใชสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศอยางเหมาะสมและเกิดผลดีตอการดําเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีความรอบ

รูดานวิชาการ หลักสูตร ปรัชญาการศึกษา หลักจิตวิทยาดานตางๆตลอดจนวิทยาการใหมๆ มีทักษะ

ในการครองตน ครองคน ครองงาน มีภาวะผูนํา มีความเขาใจในทฤษฎี ปรัชญาของหลักสูตรตางๆท่ี

ใชในสถานศึกษา มีความรูความเขาใจในวิธีสอนแบบตางๆสนับสนุนใหครูใชนวัตกรรมการสอน เปน

แบบอยางท่ีดีในเชิงวิชาการ สนับสนุนและสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการของโรงเรียน สงเสริม
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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การจัดการเรียนรูท่ีมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ นิเทศและกํากับใหการจัดการเรียนรูเปนไปตามแผนการ

จัดการเรียนรูท่ีกําหนดไว การบริหารงานวิชาการเปนสิ่งสําคัญ 

 

8.ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 

 1.  เพ่ือนําผลการวิจัยดังกลาวไปใชกําหนดเปนเกณฑมาตรฐานในการกําหนดคุณสมบัติ

การคัดเลือกผูนํา ผูบริหารสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

 2.  เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษาท่ัวไปไดทราบถึงองคประกอบภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษาตามการเปลีย่นแปลง เพ่ือท่ีจะไดพัฒนาตนเองใหมีภาวะผูนําท่ีเหมาะสม 

 3.  เพ่ือนําเสนอรูปแบบภาวะผูนําแบบโมเดลของผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาตามมาตรฐานสากลท่ีเหมาะสม 

 

9.ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 1.  เพ่ือพัฒนารูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตาม

มาตรฐานสากลใหเหมาะสมและทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลง 

 2.  เพ่ือนําไปพัฒนาหาแนวทางและรูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีจะใช พัฒนาผูบริหาร

สถานศึกษาท่ัวไปใหมีคุณสมบัติตามรูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนตามมาตรฐานสากล 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
  

Vol7 No._61.indd   176 24/7/2561   20:53:08

 

Praeger. 

John T. Seyfarth. (2002). Human Resources Management for Effective Schools. 3 rd 

ed.United State of America: Allyn & Bacon. 

Keith Watson. (1 9 8 0 ). Education Development in Thailand. London : Heinemann 

Asia. 

Kijai, Jimmy. (1 9 8 7 ) .  School : Effectiveness Characteristics and School Incentive 

Reward.Dissertation Abstracts International. 

Ruhl, Mas L. (1 9 8 5 ) .  The Development of A Survey of School Effectiveness 

Climate,Principal Leadership. Dissertation Abstracts International, pp.1 0 3 -

105. 

Tichy,N.M.and DeVann,M.A.(1990) The Transformational Leader.New York:John Wiley 

and Sons Inc. 

Yospaiboon K. (2 0 0 1 ) .  Professional Practice of School Principals in Victoria. 

VictoriaAustralia : Deakin University. ( http://www. inspect8 .  moe. go.th/ 

Nayobay.htm) 

 



729185

ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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การใหบริการสาธารณะโดยองคการบริหารสวนจังหวดันครศรีธรรมราช 
ในพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

Public service of Nakhon Si Thammarat Provincial Administrative 
Organization: In the Pak Panang River Basin, Nakhon Si Thammarat 

 

สมจิตร ยิ้มสุด∗  เอกพร  รักความสุข∗∗ 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครศรธรรมราช ในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือศึกษาปญหา 
อุปสรรคการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดนครศรธรรมราช ในพ้ืนท่ีลุมน้ํา
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช  เปนการวิจัย
เชิงคุณภาพ เพ่ืออธิบายปรากฏการณของการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราชในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง โดยใชวิธีการท่ีหลากลายในการเก็บขอมูล เชนการ
สัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุมและการสังเกตแบบมีสวนรวม สําหรับผลการวิจัยในครั้งนี้มีขอ
คนพบโดยสรุป กลาวคือ   
 1. ในการปญหาเรื่องของการใหบริการสาธารณะในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง พบวาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชยังขาดแผนยุทธศาสตรการดําเนินท่ีชัดเจน ซ่ึงสงผลใหการ
ดําเนินงานไมสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการ 
 2. นโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดยังขาดความคมชัดในเรื่องการจัดทํา
บริการสาธารณะในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง โดยเฉพาะการพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนท่ีซ่ึงเปนอํานาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 3. การจัดสรรงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัด ยังไมสอดคลองกับโครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีขนาดใหญท่ีมีปญหาหลากหลาย ทําใหการจัดทําบริการสาธารณะมีลักษณะกระจายตัว
ทําใหไมสามารถแกไขปญหาใหญๆในเชิงระบบท่ีเปนอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด
ได 
 4. มีขอจํากัดด านกฎหมายหลายประการท่ี ทําใหองคการบริหารสวนจั งหวัด
นครศรีธรรมราช ไมสามารถจัดทําบริการสาธารณะไดอยางประสิทธิผลเพียงพอ  

                                                           
∗ Doctor of Philosophy Program in Public Administration, Western University 

∗∗ Department of Philosophy Program in Public Administration , Western 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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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 5. ปญหาทางการเมืองทําใหขาดการบูรณาการและการมีสวนรวมกับภาคสวนตาง ๆ 
โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็กท่ีอยูในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังอยางเพียงพอ 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research was to study the Public service of Nakhon Si 
Thammarat Provincial Administrative Organization: In the Pak Panang River 
Basin,Nakhon Si Thammarat. To study the problem Public Services Obstacles of 
Provincial Administrative Organization, Nakhon Si Thammarat Province In the Pak 
PanangRiver Basin,Nakhon Si Thammarat and to study the efficiency of public 
services of Nakhon Si Thammarat Provincial Administrative Organization. In the Pak 
PanangRiver Basin, Nakhon Si Thammarat is a qualitative research to describe the 
phenomenon of public services of the Nakhon Si Thammarat Provincial 
Administrative Organization in the Pak Panang River Basin. By using various 
methods of data collections. In-Depth interview, Focus  Group Discussion and 
participatory observation the results of this research were summarized in the 
following 
 1. In the problem of public services in the Pak PanangRiver Basinit was 
found that Nakhon Si Thammarat Provincial Administrative Organization lacked 
clear strategic plan. This results in incompatible with the problems and needs of 
the service recipient. 
 2. The policy of provincial administration executives still lacked clarity in 
public services provision in the Pak PanangRiver Basin. Especially the development 
of the potential of the area, which is the authority of the provincial administration. 
 3. Budgets allocation of Provincial Administration Organization It is not 
consistent with a large area development project with various problems. As a 
result, the provision of public services has been fragmented, making it impossible 
to solve major systemic problems that are the authority of the provincial 
administration. 
 4. There are many legal restrictions that the Provincial Administrative 
Organization of Nakhon Si Thammarat. Can not provide sufficient public services. 
 5. Political problems lead to a lack of integration and involvement with 
various sectors, especially small local organizations in the Pak Panang River Basin. 
 Keyword(s) : participation, public services   
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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1.บทนํา 
 ลุมน้ําปากพนัง ตั้งอยูในตอนใตของจังหวัดนครศรีธรรมราชครอบคลุมพ้ืนท่ี ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 10 อําเภอ ไดแก พ้ืนท่ีท้ังหมดของอําเภอปากพนัง อําเภอเชียรใหญ อําเภอรอน
พิบูลย อําเภอจุฬาภรณ อําเภอชะอวด อําเภอหัวไทร อําเภอพระพรหม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ และ
พ้ืนท่ีบางสวนของอําเภอลานสกา อําเภอเมือง รวมถึงพ้ืนท่ีบางสวนของจังหวัดพัทลุง และจังหวัด
สงขลาดวย มีพ้ืนท่ีท้ังโครงการรวมท้ังสิ้นประมาณ 3,183.89 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
1,989,932 ไร ซ่ึงบริเวณพ้ืนท่ีดังกลาว มีประชากรรวมท้ังสิ้นโดยประมาณ 509,772 คน และมี
จํานวนครัวเรือนท้ังหมด 117,186 ครัวเรือน ในจํานวนนี้มีครัวเรือนอาชีพเกษตร จํานวน 83,357 
ครัวเรือน และเปนพ้ืนท่ีทํานาประมาณ 694,402 ไร  
 ความอุดมสมบูรณของลุมน้ําปากพนังไดดึงดูดใหคนจํานวนมากหลั่งไหลเขามา     ตั้งถ่ิน
ฐาน มีการพัฒนาถนนและสาธารณูปโภคกระจายท่ัวพ้ืนท่ี แตพรอมกันนั้นการขยายพ้ืนท่ีทํามาหา
กินของคนจํานวนมากก็ทําใหเกิดการบุกรุกพ้ืนท่ีปาตนน้ํา ปาชายเลน และ   ปาพรุ ทําใหระบบ
นิเวศเสียความสมดุล และสงผลตอวิถีการทํามาหากินและความเปนอยูทางเศรษฐกิจและสังคมของ
คนลุมน้ํา ปญหาจึงมีท้ังท่ีเกิดจากเง่ือนไขสภาพภูมิประเทศ และสาเหตุทางธรรมชาติ รวมท้ังจาก
การกระทําของมนุษยเอง สภาพปญหาพ้ืนท่ีนี้ท่ีประสบเจอเปนประจํามีดังนี้ (กฤติกา  ชัยเดชะ, 
2555) 
 1) ปญหาน้ําทวม จากการเก็บขอมูลของสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย พ.ศ. 2532 ไดระบุ
สาเหตุการเกิดน้ําทวมพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังไว 5 สาเหตุหลัก คือ 1) ปริมาณน้ําฝนท่ีตกลงมามาก 
โดยเฉพาะชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมของทุกป มีการวบรวมขอมูล ฝนตกมามากท่ีสุด
ในชวง 24 ชั่วโมง นับตั้งแตป พ.ศ. 2505 พบวาจังหวัดนครศรีธรรมราชติดอันดับ 1 – 2 ของ
ภาคใตฝงตะวันออกถึง 13 ครั้ง ในรอบ 27 ป (สํารวจถึงป พ.ศ. 2532) 2) ระดับน้ําทะเลข้ึนสูงจน
น้ําในแมน้ําปากพนังระบายออกไดนอยหรือมีประสิทธิภาพการระบายต่ําลง  3) สภาพพ้ืนท่ีท่ีมีความ
ลาดชันนอย ลักษณะทางกายภาพของลุมน้ํามีความลาดชันประมาณ 22.36 เมตรตอตาราง
กิโลเมตร คาความหนาแนนของการระบายน้ํา (Drainage Density) เทากับ 0.64 กิโลเมตรตอ
ตารางกิโลเมตร ซ่ึงแสดงวา มีการระบายน้ําเลวหรือระบายน้ําออกจาพ้ืนท่ีไดชา  4) พ้ืนท่ีราบลุม
น้ําปากพนังมีขนาดกวางใหญกลายเปนพ้ืนท่ี กักเก็บน้ําของพ้ืนท่ีน้ําทวมริมฝงแมน้ํ า เม่ือ
ความสามารถในการระบายน้ําไดนอย เม่ือมีฝนตกลงมาเสริมทําใหเกิดสภาวะน้ําทวมมากยิ่งข้ึน  5) 
การพัฒนาระบบคมนาคมและทางรถไฟทําใหกีดขวางการไหลออกของทางน้ําบริเวณท่ีราบลุมท่ีถูก    
น้ําทวม เชน ถนนสาย 4017 ระหวางอําเภอปากพนังและถนนสาย 4151 ระหวางอําเภอเชียรใหญ 
– อําเภอชะอวด นอกจากนี้ยังมีถนนเชื่อมระหวางหมูบาน ซ่ึงถนนเหลานี้มีทอลอดหรือทอระบาย
น้ํานอยมาก  
 2) ปญหาการรุกตัวของน้ําเค็ม เปนอีกปญหาหนึ่งท่ีคุกคามคนในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง 
อิทธิพลของน้ําข้ึน น้ําลงของน้ําทะเลท่ีปากพนังเปนตัวแปรสําคัญท่ีทําใหเกิดการุกล้ําของน้ําเค็ม 
หากการข้ึนลงของระดับน้ําทะเลท่ีปากอาวมีความรุนแรงมาก ปริมาณน้ําเค็มก็จะถูกดันใหเขาสู
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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แมน้ําไดมาก มีผลการศึกษาของบริษัทท่ีปรึกษา เม่ือป พ.ศ. 2537 พบวาชวงเดือนเมษายน การ
ข้ึนลงของระดับน้ําทะเลทําใหนําเค็มรุกเขาไปถึงอําเภอชะอวด ซ่ึงอยูหางจากแมน้ําปากพนังกวา 
100 กิโลเมตร  
 3) ปญหาการใชน้ําจืดเพ่ือการเกษตรมากเกินไป จนทําใหฤดูแลงน้ําขาดแคลน และขาด
แรง น้ําจืดท่ีเขาไปดันการรุกตัวของน้ําเค็ม ทําใหนอกจากการขาดแคนน้ําจืดเพ่ือใชอุปโภคและ
การเกษตรแลว ยังเปนปจจัยหนึ่งท่ีไปชวยเสริมใหปจจัยหาการรุกตัวของน้ําเค็มรุนแรงข้ึนอีก  
 4) ปญหาความขัดแยงระหวางกลุมอาชีพทํานาขาวและนากุง ในเรื่องของการใชน้ําและ
การระบายน้ําท้ิง เพราะการทํานากุงจะตองมีการระบายน้ําเสียออกจากนากุงท้ิง ซ่ึง การปลอยน้ํา
ท้ิงก็จะลงสูแมน้ําปากพนัง คลอง ฯลฯ ซ่ึงน้ําเสียดังกลาวสงผลกระทบตอชาวนา ทําใหนาขาวไดรับ
ความเสียหาย เพราะดินในท่ีนาไดรับน้ําเค็มทําใหการปลูกขาวไดรับผลผลิตต่ํา  
 5) ปญหาการบุกุกพ้ืนท่ีปาตนน้ํา ความเจริญของพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังสงผลใหเกิดการ
อพยพเขาไปอยูในพ้ืนท่ีเพ่ือทําการเพาะปลุก การตั้งท่ีอยูอาศัย ปาไมตนน้ําถูกทําลายเปนสาเหตุ
หนึ่งท่ีทําใหเกิดปญหาน้ําทวมและน้ําแลงเปนวัฎจักร ปญหาของพ้ืนท่ีจึงยิ่งทวีความรุนแรงข้ึน
เรื่อยๆ 
 ลุมน้ําปากพนังไดผานชวงเวลาท่ีเจริญรุงเรืองในฐานะท่ีเปนแหลงผลิตขาว และการเปน
เมืองทาในการซ้ือขายแลกเปลี่ยนท่ีสําคัญของภูมิภาค จนเขาสูชวงเวลาของการตกต่ําเกิดความ
ยากจนขนแคนมาเปนระยะ ในชวงเวลาของความยากลําบากนี้ไดมีความพยายามแกไขโดย
หนวยงานตาง ๆ แตปญหาก็ไมไดคลี่คลายไปในทางท่ีดีนักความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว จึงไดมีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง   จน   อันเนื่องมาจากพระราชดําริข้ึนมา 
โดยมีหนวยงานตางๆ เขามาดําเนินการตามภารกิจของแตละหนวยท่ีไดรับมอบมาย หนวยท่ีมี
บทบาทอยางมากในการพัฒนาและรับทราบปญหาความตองการของประชาชนอยางใกลชิดอีก
หนวยหนึ่งคือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงบทบาทพ้ืนฐานสําคัญประการหนึ่งขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ก็คือ การจัดทําและใหบริการสาธารณะแกประชาชน ในอดีตท่ีผานมาองคกร
ปกครองสวนถ่ินในประเทศไทย อาจมีบทบาทดังกลาวอยางจํากัด แตหลังจากมีการบังคับใช
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542 เปนตนมา รัฐบาลก็ไดมีการถายโอนภารกิจในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินประกอบดวยภารกิจใน 6 ดาน ไดแก 1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ๒) ดานงาน
สงเสริมคุณภาพชีวิต  ๓) ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย  ๔) 
ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว  ๕) ดานการบริหารจัดการ 
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม  ๖) ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน รวมมีการถายโอนภารกิจท้ังสิ้น 245 เรื่อง มีสวนราชการถายโอนภารกิจ 57 กรม 
ใน 15 กระทรวง1 หนวยงานอิสระ (คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน, 2556) 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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 ภารกิจขององคกรปกครองสวนถ่ินท่ีมีขอบเขตกวางขวางมากข้ึนเชนนี้ ไดผลักดันให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความจําเปนตองหันมาใหความสําคัญกับการเสริมสรางขีด
ความสามารถในการจัดทําและใหบริการสาธารณะมากข้ึนกวาเดิม ประกอบกับผลของการกระจาย
อํานาจในชวงท่ีผานมาทําใหเกิดการแตกกระจายในเชิงพ้ืนท่ีขององคกรปกครองทองถ่ิน โดยมี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังสิ้น 7,853 แหง (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2558) ซ่ึงสงผลใหมี
องคกรปกครองทองถ่ินขนาดเล็กจํานวนมากท่ีไมสามารถจัดทําบริการสาธารณะไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เนื่องมาจากหลายปจจัยดวยกันดังนี้ (นรนิติ เศรษฐบุตร และคณะ, 2545) 
 1) ปญหาท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ินมีความรุนแรงและซับซอน องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตอง
รับผิดชอบพ้ืนท่ีในเขตเมืองและชนบทจะตองประสบกับปญหาท่ีมีความแตกตางกัน และปญหา
ดังกลาวนั้น อาจจะอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมากกวาหนึ่งหนวยงาน เชน 
ปญหาน้ําเนาเสีย มลภาวะอากาศเปนพิษ ปญหาขยะและปญหายาเสพติด เปนตน ปญหาตางๆ 
เหลานี้ทวีความรุนแรง และซับซอนมากข้ึนเกินกวาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงจะ
สามารถดําเนินการแกไขเพียงลําพัง 
 2) การมีหนวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีขนาดเล็กมากเกินไป ทําใหเกิดชองวาง
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีขนาดใหญและเล็ก ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็ก
อาจจะไดเปรียบในเรื่องความใกลชิดกับประชาชนมากกวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ 
แตในขณะเดียวกันองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญก็มีขอไดเปรียบในเรื่องประสิทธิภาพใน
การทํางานมากกวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็ก 
 3) การกระจายอํานาจและภารกิจ ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีเพ่ิมมาก แต
ในขณะเดียวกันก็ตองการทรัพยากรในการบริหารเพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย  โดยเฉพาะบริการ
สาธารณะขนาดใหญเชน ปญหาการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล รวมท้ังการบําบัดน้ําเนาเสีย เปนตน 
 การสรางความรวมมือ จึงอาจเปนทางเลือกท่ีสําคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพและสราง
ความเปนเอกภาพในการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงองคกรอ่ืนอีก
ดวย(นคริน เมฆไตรรัตน,2547) เพ่ือลดปญหาการความซํ้าซอนในการปฏิบัติงาน และเปนการ
ประหยัดทรัพยากร ซ่ึงแนวทางนี้นับเปนนวัตกรรมในการบริหารจัดการองคกรปกครองทองถ่ิน ท่ีมี
ทิศทางและแนวโนมท่ีสําคัญ ดังปรากฏในระบบการปกครองสวนทองถ่ินของประเทศตาง ๆ ท่ัว
โลก ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนารูปแบบความรวมมือขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
ในการจัดบริการสาธารณะในครั้งนี้โดยเฉพาะปญหาในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังท่ีมีมาอยางยาวนาน
และมีความซับซอนคอนขางมากจึงมีความจําเปนท่ีหนวยตาง ๆ จะตองมารวมมือกันจัดทําบริการ
สาธารณะ  
 
2.วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ใน
พ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
  

Vol7 No._61.indd   176 24/7/2561   20:53:08

 2. เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช ในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 3.  เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช ในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
3.ระเบียบวิธีการวิจัย 
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research) และจากการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) ดังนี้ 
 1. การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ในกระบวนการวิจัยเชิงเอกสาร 
ผูวิจัยใชกระบวนการศึกษา และวิเคราะหขอมูลตาง ๆ โดยการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และ
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ กับการใหบริการสาธารณะ และการกระจายอํานาจและการปกครอง
ทองถ่ิน รวมถึงระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ โดยไดดําเนินการคนควาจากเอกสารทาง
วิชาการ ผลงานวิจัย บทความวิชาการ บทความวิจัยตาง ๆ ท้ังภายในประเทศ และตางประเทศ 
รวมถึงขอมูลท่ีไดจากการสืบคนทางสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่อทางเว็บไซตตาง ๆ เพ่ือใหผูวิจัยได
ขอมูลท่ีตองการครบถวนครอบคลุมกับความเปนจริงมากท่ีสุด  
 2. การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) เปนการเก็บรวมรวมขอมูลการวิจัยโดย
ใชเทคนิคในการสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสราง (Structured Interview) จากผูใหขอมูลสําคัญ 
(Key  Informants) โดยมีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวยการสัมภาษณและใช
เครื่องบันทึก เสียงและการจดบันทึกการสัมภาษณ โดยมีการสัมภาษณแบบปลายเปดซ่ึงเปน
กระบวนการท่ีมีความยืดหยุนและเปดกวาง โดยมีการออกแบบโครงสรางของขอคําถามตาง ๆ ท่ี
นําไปใชในการสัมภาษณ แต      ผูสัมภาษณจะสามารถปรับเปลี่ยนถอยคําของขอคําถามใหมี
ความสอดคลองกับผู ใหสัมภาษณแตละคน     ในแตละสถานการณ ท่ี มีเหตุการณ  หรือมี
สภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในคําตอบได ทําใหไดขอมูลท่ีมีความ
หลากหลายในมิติตาง ๆ และขอเท็จจริงในทางปฏิบัติมากข้ึน เม่ือผูวิจัยไดขอมูลจะนํามาลดทอน
ขอมูลท่ีไมเก่ียวของ 
 
4.อภิปรายผล 
 ความรุงเรื่องของลุมน้ําปากพนังไดมีหลักฐานปรากฏอยูมากมาย เชนพระราชหัตถเลขา
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ในคราเสด็จประพาสหัวเมืองปกษใต ใน
ฐานะท่ีเปนอูขาวอูน้ําเปนแหลงผลิตและสงออกขาวท่ีสําคัญของภาคใต และดวยท่ีตั้งของเมืองปาก
พนังอยูในจุดยุทธศาสตรท่ีสําคัญเหมาะแกการติดตอคาขายจึงเปนเมืองทาสําคัญในการสงออกขาว 
จึงไดสรางความเจริญรุงเรื่องใหกับลุมน้ําปากพนังยิ่งข้ึนเปนทวีคูณ ความอุดมสมบูรณนี้ไดดึงดูด
ผูคนใหเดินทางเขามาตั้งรกรากและติดตอคาขายเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะการขยายพ้ืนท่ีผลิต
ขาวเพ่ือการสงออกตามนโยบายของรัฐบาล แตหลังจากท่ีรัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติการคาขาว 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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โดยใหมีการสงออกขาวไดเฉพาะท่ีกรุงเทพท่ีเดียวเทานั้น ทําใหการคาขาวในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง 
ถึงจุดเสื่อมโทรมลงประกอบในชวงหลังลุมน้ําปากพนังไดประสบกับภัยธรรมชาติทําใหขาfแคลนน้ํา
ในการทํานา จึงทําใหผูคนไดอพยพละท้ิงถ่ินฐานเพ่ือไปจับจองพ้ืนท่ีทํามาหากินใหมในจังหวัด
ใกลเคียง เชน สุราษฎรธานี กระบี่ ชุมพร เปนตน สถานการณยังลุกลามทวีความรุนแรงมากข้ึนใน
ป 2531 เกิดน้ําทวมหนักนานติดตอกันประมาณ 3 เดือน และหลังจากนั้นไดเกิดปญหาภัยแลง
ยาวนานถึง 6 เดือน ทําใหน้ําเค็มรุกตัวเขาไปในพ้ืนท่ีลุมแมน้ําปากพนังจนถึง อําเภอชะอวด เปน
ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร 
 หลังจากโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังไดดําเนินการแลวเสร็จ ภารกิจในการดูแล
ความเปนอยูของประชาชนท่ีเคยเปนหนาท่ีของราชการสวนตางๆ ไดถูกลดบทบาทลงไป โดย
บทบาทดังกลาวไดถูกแทนท่ีดวยองคกรการปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงหลังจากท่ีมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรการปกครองสวนทองถ่ิน
ในป พ.ศ. 2542 ทําใหภารกิจในการจัดทําบริการงานตางๆ ไดถูกทยอยถายโอนใหกับองคกรการ
ปกครองสวนทองถ่ินเปนผูรับผิดชอบ โดยภารกิจท่ีถายโอนนั้นมีมากถึง 246 ภารกิจ ใน 6 ดาน 
ประกอบดวย 1) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 2) ดานการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิต 3) 
ดานการลงทุนและสงเสริมการทองเท่ียว 4) ดานการสงเสริมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 5) ดาน
สงเสริมประเพณี และวัฒนธรรม 6) ดานการปองกันปละบรรเทาสาธารณภัย  
 ภารกิจท่ีไดรับการถายโอนมาตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจ นี้กอใหเกิดปญหาแกองคกรการปกรองสวนทองถ่ินเปนอยางมาก เนื่องจากศักยภาพของ
องคกรการปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงไมเทาเทียมกันท้ังในแงของงบประมาณ บุคลากร เครื่อง
ไมเครื่องมือ สงผลกระทบตอคุณภาพการจัดทําบริการสาธารณะ และเกิดความเหลื่อมล้ําและ
แสดงขอเปรียบเทียบในแงของคุณภาพของบริการสาธารณะท่ีหนวยงานองคกรการปกครองสวน
ทองถ่ินตางๆ จัดทํา ปญหานี้ไดรับการแกไขโดยการจัดแบงโครงสรางองคกรการปกครองสวน
ทองถ่ินออกเปนสองระดับ คือ องคกรการปกครองสวยทองถ่ินชั้นลาง หรือระดับลาง ไดแก 
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะในขอบเขตพ้ืนท่ีของตน 
เชน ไฟฟาสองสวาง ถนน ทางระบายน้ํา น้ําอุปโภคบรโิภค เปนตน ในสวนขององคกรการปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีอยูในระดับบนคือ องคการบริหารสวนจังหวัด มีภารกิจในการจัดทําบริการสาธารณะ
ท่ีมีความสลับซับซอนสูง ใชงบประมาณเปนอํานาจมาก และมีความเก่ียวพันมากกวาองคกรการ
ปกครองสวนทองถ่ินตั้งแตหนึ่งแหงข้ึนไป 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง “การใหบริการสาธารณะโดยองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช ในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรธรรมราช ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค ประการ
แรกเพ่ือศึกษาการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดนครศรธรรมราช ในพ้ืนท่ีลุม
น้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประการท่ีสองเพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคการใหบริการ
สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดนครศรธรรมราช ในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง จังหวัด
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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นครศรีธรรมราช และประการสุดทายเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
5.สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ืออธิบายปรากฏการณของการใหบริการ
สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยใชวิธีการท่ีหลากลายในการเก็บรวบรวมขอมูล เชนการสัมภาษณเชิงลึก การ
สนทนากลุมและการสังเกตแบบมีสวนรวม สําหรับผลการวิจัยในครั้งนี้ มีขอคนพบโดยสรุป 
กลาวคือ   
 1. ในการจัดทําและใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง พบวาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ไมไดนําแผนแมบท
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาใชเปนกรอบในการดําเนินงาน
ในพ้ืนท่ีลุมน้ําฯสงผลใหการดําเนินงานไมสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของ
ผูรับบริการ 
 2. นโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดยังขาดความชัดเจนในเรื่องการจัดทํา
บริการสาธารณะในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง โดยเฉพาะการพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนท่ีซ่ึงเปนอํานาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 3. การจัดสรรงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัด ยังไมสอดคลองกับโครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีขนาดใหญท่ีมีปญหาหลากหลาย ทําใหการจัดทําบริการสาธารณะมีลักษณะกระจายตัว
ทําใหไมสามารถแกไขปญหาใหญๆในเชิงระบบท่ีเปนอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด
ได 
 4. มีขอจํากัดด านกฎหมายหลายประการท่ี ทําใหองคการบริหารสวนจั งหวัด
นครศรีธรรมราช ไมสามารถจัดทําบริการสาธารณะไดอยางประสิทธิผลเพียงพอ  
 5. ปญหาทางการเมืองทําใหขาดการบูรณาการและการมีสวนรวมกับภาคสวนตาง ๆ 
โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็กท่ีอยูในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง อยางเพียงพอ 
 
6.บทสรุป 
 ในการใหบริการสาธารณะโดยองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชในพ้ืนท่ีลุมน้ํา
ปากพนังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  สามารถนําเอาแนวคิดการมีสวนรวมมา
ใชในการใหบริการสาธารณะไดเพราะเปนแนวคิดท่ียึดเอาประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานในหลายๆ ข้ันตอน ซ่ึงทางผูเชี่ยวชาญใหความเห็นวา ถานําเอาแนวคิดการมีสวนรวม 
มาใช โดยท่ีภาครัฐ รวมมือกับประชาชน จะทําใหการใหบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพและแกไข
ปญหาไดตรงจุดมากข้ึน แตจากผลการวิจัย ทางผูเชี่ยวชาญมองวา ณ ตอนนี้เรายังไมสมควรจะใช
แนวคิดนี้หรืออาจจะใชไดแตยังไมเกิดประสิทธิภาพเทาท่ีควร เพราะจากผลกาศึกษาวิจัยพบวา 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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องคการบรหิารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีอุปสรรคหลายอยาง จึงทําใหแนวคิดการมีสวนรวม
นี้ไมสามารถนําไปใชในการแกไขปญหาการใหบริการสาธารณะได ซ่ึงปญหาหรืออุปสรรคก็มีหลาย
ประการ ท้ังในภาครัฐเอง เชน การขาดระบบการจัดการท่ีดี การขาดงบประมาณ โครงสราง
ผูบริหารท่ีมาจากการเลือกตั้ง การบังคับใชกฎหมาย ขาดเครื่องมือท่ีทันสมัย ขาดบุคลากร มี
ขอจํากัดเรื่องสถานท่ี และภาคประชาชน เชน การขาดจิตสํานึกสาธารณะ การขาดการมีสวนรวม
ในสังคม ประชาชนขาดความรูความเขาใจ  
 ซ่ึงถาหากวาในอนาคตทางองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชจะนําแนวคิดการมี
สวนรวมมาใช ทางเทศบาลจะตองดําเนินการแกไขปญหาหรือขจัดปญหาเหลานี้ท้ังในภาครัฐเอง 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน ใหหมดไปกอน แลวจึงนําประชาชน ชุมชนและเอกชน เขามามีสวน
รวมกับหนวยงานภาครัฐ โดยเนนใหประชาชนไดเขามาเปนหุนสวนกับภาครัฐอยางจริงจัง แลวจะ
ทําใหการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชในพ้ืนท่ีลุมน้ําปาก
พนังจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีม่ันคงและยั่งยืน 
 
7. ขอเสนอแนะ  
 จากผลการวิจัย เรื่องการใหบริการสาธารณะโดยองคการบริหารสวนจั งหวัด
นครศรีธรรมราชในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผูวิจัยไดนําประเด็นตางๆ ท่ีได
จากการศึกษาวิจัยผนวกกับขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญและผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มากําหนดเปนขอเสนอแนะใน 2 ประเด็นดังนี้ 
 1.ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ในการใหบริการสาธารณะโดยองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ควร
ดําเนินการในลักษณะภาคีเครือขายโดยการผลักดันจากหนวยงานท่ีเก่ียวของจากดานบนท้ังในสวน
ของรัฐบาล คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ินและสวนราชการตางๆ นั้นนับวามีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการสรางมาตรการ
ตางๆท้ังในเชิงกฎหมายและนโยบายท่ีจะเก้ือหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดการรวมมือ
อยางเขมแข็ง 
 1) รัฐควรวางกรอบกฎหมายท่ีเอ้ือตอการสรางความรวมมือ ลดทอนขอจํากัดตาง ๆ ท่ี
อาจเปนอุปสรรคตอการสรางระบบความรวมมือ อาจจะตองสรางกรอบกฎหมายใหมท่ีเก่ียวของ
กับการจัดต้ังองคกรความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินข้ึนมาเปนการเฉพาะ รวมถึง
การกําหนดรูปแบบ โครงสราง อํานาจหนาท่ี และหลักเกณฑอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของเปนการเฉพาะข้ึน 
 2) รัฐควรมีการใชมาตรการในการสรางแรงจูงใจในการท่ีจะสงเสริมใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเกิดความรวมมือในการจัดทําบริการสาธารณะรวมกัน มาตรการนั้นอาจเปนการให
งบประมาณอุดหนุนท่ัวไปแกกลุมองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นสูงข้ึนกวาปกติ เพ่ือสรางแรงจูงใจ 
หรือการใหงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจในกิจการบางดาน โดยกําหนดเง่ือนไขตองเปนกิจการท่ี
จะตองดําเนินการรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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 2.ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 เนื่องจากระบบความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือใหบริการสาธารณะ
ไมเคยปรากฏอยางชัดเจนในระบบการปกครองทองถ่ินของไทย จึงควรสงเสริมใหมีการการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ และเพ่ือใหเกิดองคความรูท่ีหลากหลายควรท่ีจะสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีการปฏิบัติจริงในสรางความรวมมือในพ้ืนท่ีตางๆ ก็จะนําไปสูการสรางองคความรูท่ีหลากหลาย
และสอดคลองกับการปฏิบัติจริงมาก 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ความสัมพันธของบุพปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอความภักดีทางอิเล็กทรอนิกสของ
นักทองเที่ยวชาวตางชาต ิในเขตกรุงเทพมหานคร 

The Relationship of Causal Factors Influencing over the Electronic 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา ความสัมพันธของบุพปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอ
ความภักดีทางอิเล็กทรอนิกสของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจาก
การศึกษา พบวา บุพปจจัยดานการใหบริการผานเว็บไซต ดานสังคมออนไลน และดานการ
ตอบสนองความตองการ มีความสัมพันธทางตรงและทางออมตอความภักดีทางอิเล็กทรอนิกสของ
นักทองเท่ียวชาวตางชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร สวนบุพปจจัยดานประชากรศาสตร มี
ความสัมพันธเฉพาะทางตรงตอความภักดีทางอิเล็กทรอนิกสของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยบุพปจจัยดานการใหบริการผานเว็บไซตมีอิทธิพลรวมตอความภักดีทาง
อิเล็กทรอนิกสของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ในเขตกรุงเทพมหานครสูงท่ีสุด รองลงมาไดแก บุพ
ปจจัยดานสังคมออนไลน บุพปจจัยดานการตอบสนองความตองการ และบุพปจจัยดาน
ประชากรศาสตร ตามลําดับ  
 ผลการศึกษานี้ไดแสดงใหเห็นวา บุพปจจัยดานการใหบริการผานเว็บไซตมีอิทธิพลรวม
ตอความภักดีทางอิเล็กทรอนิกสของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ในเขตกรุงเทพมหานครสูงท่ีสุด ดังนั้น
ในการบริหารองคการใหเกิดประโยชนสูงสุดท้ังองคการรัฐและเอกชนนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง
ตระหนักถึงบุพปจจัยเชิงสาเหตุดังกลาวเปนสําคัญ เ พ่ือใหองคการสามารถพัฒนาอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุดตอไป อยางไรก็ตาม พบวาบุพปจจัยอ่ืนๆ ดังกลาวขางตนทุก
ตัวมีความสัมพันธและอิทธิพลตอความภักดีทางอิเล็กทรอนิกสของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ในเขต
กรุงเทพมหานครทุกบุพปจจัยสะทอนใหเห็นถึงความจําเปนในการนําไปประกอบการกําหนดแผน
และนโยบายตอไป 
คําสําคัญ : ความภักดี, การกําหนดกลยุทธ, บุพปจจัยเชิงสาเหตุ 
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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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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 This research aims to study the relationship of causal factors that influence 
on the electronic loyalty among foreign tourists in Bangkok. Throughout the analysis 
conducted, the result reveals that a web-based service, social media and responses 
to the demand are the factors indicating direct and indirect relationship to the 
electronic loyalty of foreign tourists in Bangkok. While a demographic factor has a 
direct link with the electronic loyalty of foreign tourists in Bangkok. Particularly, the 
web-based services are ranked as a highest influential factor to the electronic loyalty 
of foreign tourists in Bangkok. Whereas, the social media, responses the demand and 
demographic factors are also seen to have an influence, respectively. 
 In focus, the study has obviously shown that the web-based service factor 
has an overall and highest-ranked influencer on the electronic loyalty of foreign 
tourists in Bangkok. Therefore, the management of all organizations from both public 
and private sectors must emphasize on such factor as to operate at the maximum 
benefit, as well as to generate an efficiency and productivity within the organizations. 
Nonetheless, other non-stated factors also have a relation and influence on the 
electronic loyalty of foreign tourists in Bangkok. After all, all the factors reflect the 
need to consider in the planning and policy making. 
Key word(s): loyalty, strategic planning, causal factors 
 
1.บทนํา 
 ปจจุบันนี้ท่ัวโลกไดเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะดานเทคโนโลยีท่ีไดมีการใชอินเตอรเน็ตกันอยางกวางขวางและครอบคลุม
แทบท่ัวทุกพ้ืนท่ี และอินเตอรเน็ตเริ่มเขามามีบทบาทอยางมากตอการดําเนินธุรกิจตางๆ แบบไร
พรมแดน สงผลอยางยิ่งตอการกําหนดนโยบายและแผนการตลาดข้ึนเพ่ือใหถือครองสวนแบงทาง
การตลาดใหไดมากท่ีสุด ซ่ึงการใชอินเตอรเน็ตเปนการตลาดแนวรุกท่ีนิยมใชกันมากอันดับตนๆ ของ
โลกเนื่องจากมีตนทุนท่ีต่ํา เขาถึงไดอยางท่ัวถึง และรวดเร็วในการติดตอสื่อสารระหวางผูรับและผูสง
สารตางๆ และไมจํากัดหเรื่องของเวลาและสถานท่ีเหมือนธุรกิจสมัยเกา (Pruethsan, 2017; 
Cheng & Lee, 2006) ดังนั้น ธุรกิจตางๆ จึงหันมาใหความสําคัญกับการภักดีของลูกคามากข้ึนแทน
การแขงขันในเชิงรุกกับคูแขงดานอ่ืนๆ ท้ังนี้ปจจัยสําคัญท่ีนําไปสูความสําเร็จของธุรกิจออนไลนโดย
สวนใหญจะมีความยากและตองมีการลงทุนท่ีสูงก็ตาม แตหากธุรกิจดังกลาวสรางความภักดีและ
ความไววางใจใหลูกคากลับมาใชบริการใหมไดมากเทาไรจะทําใหธุรกิจนั้นเติบโตไดยั่งยืนเทานั้น
นั้นเอง และดีกวาการกลับมาซ้ือซํ้าของธุรกิจแบบดั่งเดิม (Javad, 2009)  
 ประเทศไทยก็เชนกันไดรับอิทธิพลจากการคาออนไลนอยางกวางขวางไมแพประเทศอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะธุรกิจท่ีทํารายไดใหประเทศอันอันดับตนๆ (World Tourism Organization, 2012) คือ 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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อุตสาหกรรมการทองเท่ียวออนไลนนั้นเอง โดยพบวา ผูประกอบการธุรกิจการทองเท่ียวออนไลนให
ความสําคัญกับการสื่อสารทางตลาดผานชองทางอินเทอรเน็ตเพ่ือใหสามารถดึงลูกคาใหอยูกับธุรกิจ
ของตนเองและดึงลูกคาใหมๆ ใหเขามาอยางตอเนื่อง ซ่ึงวิธีท่ีดีท่ีสุดทางหนึ่งในการสรางความ
แข็งแกรงในการแขงขันใหกับเว็บไซตของตนเองคือการสรางความภักดีของลูกคาใหมากท่ีสุด  
 สําหรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติมาทองเท่ียวกรุงเทพมหานคร ในป 2559 (การทองเท่ียว
แหงประเทศไทย, 2559) พบวา นักทองเท่ียวชาวตางชาติ สวนใหญมาจากทวีปยุโรป (รอยละ 55.1) 
รองลงมา คือ ทวีปเอเชีย ทวีอเมริกา ตามลําดับ จากขอมูลท่ีไดกลาวไปขางตนแสดงใหเห็นวา
ประเทศไทยยังคงไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวชาวตางชาติอยางตอเนื่อง รวมไปถึงความเปนไป
ไดของการสืบคนขอมูลดานการทองเท่ียวจากชองทางทางอินเทอรเน็ต ซ่ึงเปนท่ีนิยม และมีแนวโนม
ท่ีสูงข้ึนในอนาคต จึงทําใหผูวิจัยไดใหความสําคัญ และไดทําการศึกษาเพ่ือวิเคราะหความสัมพันธ
ของบุพปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอความภักดีทางอิเล็กทรอนิกสของนักทองเท่ียวชาวตางชาต ิใน
เขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือประกอบการกําหนดนโยบายและแผนของภาครัฐและองคการเอกชน
ตางๆ ตอไปเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอไป 
 
2.วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เ พ่ือศึกษา ความสัมพันธของบุพปจจัยเชิงสาเหตุ ท่ี มี อิทธิพลตอความภักดีทาง
อิเล็กทรอนิกสของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตดานประชากร: การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานประชากร โดย
ศึกษาเฉพาะกลุมนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีใชอินเทอรเน็ตเปนทางเลือกสําหรับการทองเท่ียวใน
ประเทศไทยในป พ.ศ. 2560 ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
 2. ขอบเขตดานเนื้อหาของการวิจัย: การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยตองการท่ีจะศึกษาความสัมพันธ
ของบุพปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอความภักดีทางอิเล็กทรอนิกสของนักทองเท่ียวชาวตางชาต ิใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยมีตัวแปรท่ีใชศึกษา 2 ประเภท คือตัวแปรแฝง และตัวแปรสังเกต โดยมีตัว
แปรแฝง ไดแก คุณลักษณะดานประชากรศาสตร การใหบริการผานเวปไซด สังคมออนไลน และ
การตอบสนองความตองการ และความภักดีทางอิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้ในแตละตัวแปรแฝงจะ
ประกอบดวยตัวแปรสังเกตุ ดังตอไปนี้ 
  2.1 คุณลักษณะดานประชากรศาสตร  
  2.2 การใหบริการผานเวปไซด 
  2.3 สังคมออนไลน 
  2.4 การตอบสนองความตองการ 
  2.5 ความภักดีทางอิเล็กทรอนิกส 
 3. ระยะเวลาในการดําเนินการตามกระบวนการวิจัย ตั้งแตเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 4. ขอบเขตดานพ้ืนท่ีการวิจัย 
 พ้ืนท่ีในการท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
4.สมมติฐานการวิจัย 
 1. คุณลักษณะดานประชากรศาสตรมีความสัมพันธทางตรงความภักดีทางอิเล็กทรอนิกส 
และมีความสัมพันธทางออมกับความภักดีทางอิเล็กทรอนิกส โดยสงผานสังคมออนไลนและการ
ใหบริการผานเวปไซด 
 2. การใหบริการผานเวปไซด มีความสัมพันธทางตรงความภักดีทางอิเล็กทรอนิกส และมี
ความสัมพันธทางออมกับความภักดีทางอิเล็กทรอนิกส โดยสงผานสังคมออนไลนและการตอบสนอง
ความตองการ  
 3.สังคมออนไลนมีความสัมพันธทางตรงความภักดีทางอิเล็กทรอนิกส และมีความสัมพันธ
ทางออมกับความภักดีทางอิเล็กทรอนิกส โดยสงผานการตอบสนองความตองการ 
 4.การตอบสนองความตองการ มีความสัมพันธทางตรงความภักดีทางอิเล็กทรอนิกส และ
มีความสัมพันธทางออมกับความภักดีทางอิเล็กทรอนิกส โดยสงผานสังคมออนไลน 
 
5.สรุปผลและอภิปรายผลการวิเคราะห 
 สําหรับการวิเคราะหนั้น ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิเคราะหเพ่ือตอบวัตถุประสงคการ
วิจัยไดอยางสมบูรณโดยสามารถสรุปไดดังตารางท่ี 1 ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 ตาราง 1  สรุปความสัมพันธของบุพปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอความภักดีทาง
อิเล็กทรอนิกส 
 
 

ตัวแปร ความสัมพันธ
รวม 

ความสัมพันธของบุพปจจัย 
เชิงสาเหตุ 

  ทางตรง ทางออม 
ประชากรศาสตร .312  .312 -  
การใหบริการผานเว็บไซต .925  .640  .285  
สังคมออนไลน .663 .511 .152 
การตอบสนองความตองการ .517  .373 .144 

 
 จากตาราง 1 พบวา บุพปจจัยดานการใหบริการผานเว็บไซต ดานสังคมออนไลน และ
ดานการตอบสนองความตองการ มีความสัมพันธทางตรงและทางออมตอความภักดีทาง
อิเล็กทรอนิกสของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร สวนบุพปจจัยดาน
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ประชากรศาสตรมีความสัมพันธเฉพาะทางตรงตอความภักดีทางอิเล็กทรอนิกสของนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 โดยบุพปจจัยดานการใหบริการผานเว็บไซต มี อิทธิพลรวมตอความภักดีทาง
อิเล็กทรอนิกสของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ในเขตกรุงเทพมหานครสูงท่ีสุด อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 ท่ีขนาดความสัมพันธโดยรวมเทากับ 0.925 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
Oppenheim & Ward (2006); Poleretzky (2009) และ Ndubisi (2006)  สําหรับบุพปจจัยท่ีมี
อิทธิพลรวมตอความภักดีทางอิเล็กทรอนิกสของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร
รองลงมา ไดแก บุพปจจัยดานสังคมออนไลนมีอิทธิพลรวมตอความภักดีทางอิเล็กทรอนิกสของ
นักทองเท่ียวชาวตางชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท่ีขนาด
ความสัมพันธโดยรวมเทากับ 0.663 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Poleretzky (2009) และ 
Srinivasan, Rolph & Kishore (2012) บุพปจจัยดานการตอบสนองความตองการมีอิทธิพลรวมตอ
ความภักดีทางอิเล็กทรอนิกสของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ท่ีขนาดความสัมพันธโดยรวมเทากับ 0.517 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
Poleretzky (2009) Carol & Choon (2003) และ Srinivasan, Rolph & Kishore (2012) และ
บุพปจจัยดานประชากรศาสตรมีอิทธิพลทางตรงตอความภักดีทางอิเล็กทรอนิกสของนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท่ีขนาดความสัมพันธ
โดยรวมเทากับ 0.312 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Poleretzky (2009) Sugiyama & Andree 
(2010) และ Srinivasan, Rolph & Kishore (2012)  
 
6.ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1)  ควรทําการศึกษาตอโดยการนําแบบจําลองสมการโครงสรางท่ีไดจากการศึกษานี้
ไปทดสอบใชกับกลุมประชากรอ่ืนๆ และในสถานท่ีแตกตางจากงานวิจัยนี้  
 2)  ควรทําการวิจัยเชิงผสมท้ังแบบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพกับนักทองเท่ียวแตละ
เชื้อชาติโดยการเปรียบเทียบ 
 3)  ควรทําการวิเคราะหโดยการผสมระหวางสถิติข้ันสูงตางๆ และทําการเปรียบเทียบ
ผลการวิเคราะหใหเกิดความชัดเจน ตลอดจนแนวทางกระบวนการพัฒนาเพ่ือสูการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนมากยิ่งข้ึน  
 4) ควรศึกษาในเชิงเปรียบเทียบกับงานของตางประเทศ และกรณีศึกษของไทยและ
ตางประเทศโดยเปรียบเทียบเพ่ือประกอบการวางแผนนโยบายตอไป 
 5) ควรพัฒนาแบบจําลองเชิงโครงสรางท่ีเปนแนวขนานใหมากยิ่งข้ึนและศึกษาตัว
แปรเชิงสาเหตุใหมากยิ่งข้ึน  
 
7.เอกสารอางอิง 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ความสัมพันธของการบริหารองคกรกับการมีสวนรวมของบุคลากรใน 
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

The Relationships between Organizational Administration  
and The Staff Participation in Operating QualityAssurance 

Process of Western University 
 

ชุติมา มุสิกานนท∗ 
Chutima Musikanon 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคคือ 1) เพ่ือศึกษาการบริหารองคกรในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 2) เพ่ือการศึกษาการมีสวนรวมของบุคลากรใน
การดําเนินการประกันคุณภาพ 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธของการบริหารองคกรกับการมีสวนรวม
ของบุคลากรในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน โดยมีประชากรท่ี
ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแกบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน โดยมีจํานวนท้ังหมด 589 
คน ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยวิธีเปรียบเทียบกับตารางสําเร็จรูปของเครซ่ีและมอร
แกน (Krejcie and Morgan ; 1970) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 230 คน ซ่ึงเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
ครั้งนี้ เปนแบบสอบถามซ่ึงมีคาความเชื่อม่ัน 0.93 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คาความถ่ีคารอย
ละคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. การบริหารองคกรในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในมหาวัทยาลัยเวสเทิรน
โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ดานลักษณะของบุคลากรในหนวยงาน มีคาเฉลี่ยสูง
ท่ีสุด รองลงมาคือ ดานลักษณะของหนวยงานดานลักษณะของผูบริหาร  และนอยท่ีสุด คือ ดาน
ลักษณะดานการจัดการ 
 2. การมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาไดแก ดานการ
มีสวนรวมในการวางแผน  มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือ  ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน มี
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก  และนอยท่ีสุด คือ ดานการมีสวนรวมในการตรวจสอบผล
ดําเนินงาน  
 3. ความสัมพันธของการบริหารองคกรในการดําเนินการประกันคุณภาพกับการมีสวน
รวมของบุคลากรในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน อยูในระดับท่ี
มีความสัมพันธไปในทางบวกและอยูในระดับสูง (r = .740) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

                                                   
∗

 Western 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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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คําสําคัญ : ความสัมพันธ  การบริหารองคกร การมีสวนรวมของบุคลากร การดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

Abstract 
 The aims of this study were (1) to study the organizational administrationin 
the operation of quality assurance process, (2) to study the staff participation in 
performing the quality assurance process, and ( 3)to investigate the 
relationships&between organizational administration and staff participation in 
operating quality assurance process of Western University. The population were 589 
staff working in Western University and the numbers of samples were 230 staff  by 
comparing from the table of Krejcie and Morgan. The questionnaire  with the 
reliability of 0.93 was implemented as the instrument for data collection. The data 
analysis included the statistic of frequency, percentage, mean, standard deviation, 
and Pearson Correlation Coefficient. 
 The finding could be summarized that;  
 1. The overall opinions of organizational administration in operating quality 
assurance process were at the high level. However,  the opinions in each aspect 
found that the characteristics of staff had the highest level, followed bythe 
characteristics of organization and the characteristics of administrators. Additionally, 
the lowest level of opinion was the type of management. 
 2 . As the staff participation in performing the quality assurance 
processshowed that the aspect of planning had the highest level, the aspect of 
operation was at the high level and the lowest one was operational monitoring. 
 3.  The relationships between organizational administration and The staff 
participation had the positive relationship and were at the high level ( r = .74) with 
the statistical significance at 0.05 level. 
Keywords: relationships, organizational administration, staff participation, the quality 
assurance proces 

 
บทนํา 
 ในโลกยุคปจจุบันทุกคนตางยอมรับกระแสความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงท่ี
นําไปสู“สังคมอุดมปญญา” (Intellectual Society) ท่ีถือวากําลังความรูความสามารถของ
ประชากรเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาประเทศขณะเดียวกันกิจกรรมการแขงขันท่ีกําลังเขมขน
มากท่ีสุดในยุคสมัยนี้คือการแขงขันดานการศึกษาดังนั้นทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยจะตอง
เตรียมความพรอมอยางเรงดวนซ่ึงหมายถึงการเตรียมการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานสูงเปนสิ่ง
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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แรกเพ่ือใหการศึกษาไทยสามารถ “แขงขัน” กับสถานศึกษาในระดับชาติ และนานาชาติไดอยางเต็ม
ภาคภูมิ (ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550) การประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนกลไกสําคัญท่ีทําหนาท่ีสงเสริมและผลักดันให กระบวนการทํางานของหนวยงานตางๆ
ในทุกระดับของวงการการศึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวของดําเนินไปอยางประสานสอดรับกันเปน
ระบบมุงหนาไปในทิศทางท่ีไดรวมกันกําหนดไวเพ่ือให บรรลุเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาอยาง
มีประสิทธิภาพไดแก การพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกายจิตใจสติปญญา
ความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและคุณธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุขซ่ึงปรากฏออกมาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) 
พ.ศ.2545 โดยไดกําหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและ
มาตรฐานซ่ึงประกอบดวยการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในปจจุบันอาศัยแนวคิดปจจัยนําเขากระบวนการ
และผลผลิต (Input-Process-Output) ซ่ึงมุงเนนการประกันคุณภาพการศึกษาในเชิงกระบวนการ 
(Process Quality Assurance) อันหมายถึงการดําเนินงานท่ีมีความสัมพันธเชื่อมโยงเปนระบบและ
ข้ันตอนเพ่ือใหไดมาซ่ึงผลผลิต (Out) ท่ี มีประสิ  ทธิภาพและประสิทธิผลเปนสําคัญโดยมี
องคประกอบหลักท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานดังกลาวอยู 4 องคประกอบได แก บุคลากร (Man) 
เครื่องมือ (Machine) วัสดุอุปกรณ  (Material) และวิธีการ (Method) ท้ังนี้ถือไดวาบุคลากรเปน
องคประกอบหลักประการหนึ่งท่ีสําคัญและเก่ียวพันกับการดําเนินงาน เพ่ือมุงสูสัมฤทธิ์ผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเปนอยางมาก (จันทรพร สุดจํานงค, 2548) 
 มหาวิทยาลัยเวสเทิรนเปนสถาบันอุดมศึกษาแหงหนึ่ง ซ่ึงแมจะเปนมหาวิทยาลัยเอกชน 
แตบทบาทของงานจะเชนเดียวกัน จึงตองมีการรับรองมาตรฐานและไดรับการประกันคุณภาพ
เชนเดียวกัน ระบบและกลไกวงจรคุณภาพจะทําใหเกิดการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเวสเทิรนใหดียิ่งข้ึนอยางตอเนื่องและตลอดเวลาและมีพันธกิจ คือ 
สนับสนุน สงเสริมใหบุคลากรใชวงจรคุณภาพ PDCA เปนแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานพัฒนา
ระบบสนับสนุนใหม่ันใจวาภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยมีการบริหารการจัดการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสงเสริมบุคลากรในองคกรใหมีวัฒนธรรมมีความสามารถในการเรียนรูและปรับตัว
เก่ียวกับระบบประกันคุณภาพพัฒนาระบบและกลไกคุณภาพพรอมรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาทุกรูปแบบพัฒนาระบบคุณภาพโดยรวมของมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
โดยไดดําเนินระบบการประกันคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 โดยมีการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกเพ่ือใชเปนกลไกใน
การผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษามาโดยตลอดการประกันคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิรนไดนําทฤษฏีในระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช โดยนํา
ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ (Output) มาอธิบายกระบวนการผลิต
บัณฑิตและกําหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาซ่ึงจะเนนมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีเก่ียวกับการบริหารและการบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการความพึงพอใจของ
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ผูใชบริการท้ังภายในและภายนอก และเพ่ือใหภารกิจในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดมีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาไดแก ระบบการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ระบบการตรวจสอบคุณภาพ 
(Quality Auditoring) ระบบประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) กลาวคือการควบคุม
คุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพคือกระบวนการบริหาร เพ่ือพัฒนาคุณภาพตามหลักการบริหาร
โดยมีการควบคุมคุณภาพคือตองรวมกันวางแผนและดําเนินการตามแผน เพ่ือพัฒนาใหมีคุณภาพ
ตามเปาหมายและมาตรฐานการศึกษาและการตรวจสอบคุณภาพ คือมหาวิทยาลัยตองรวมกัน
ตรวจสอบเพ่ือพัฒนาปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามเปาหมายและหนวยงานตนสังกัดก็เขามาชวย
ติดตามและประเมินคุณภาพเพ่ือใหความชวยเหลือในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ 
 ดังนั้นจากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการ
ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธการบริหารองคกรกับการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยเวสเทิรนซ่ึงจําใหเราเห็นความท่ีเก่ียวของหรือสิ่งสนับสนุน
ใหบุคลากรมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาซ่ึงสงผลตอการศึกษาท่ีไดสามารถนําไป
ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางในการเสริมสรางและกระตุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตอไปให
เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอยางยั่งยืนตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง“ความสัมพันธของการบริหารองคกรท่ีสงผลสําเร็จตอการมีสวนรวม
ของบุคลากรในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน” โดยผูวิจัยขอ
นําเสนอวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาการบริหารองคกรท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 2. เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธของการบริหารองคกรกับการมีสวนรวมของบุคลากรในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวยาง 
 1. ประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ คือบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเวส
เทิรน โดยมีจํานวนท้ังหมด 589 คน (ขอมูลจากมหาวิทยาลัยเวสเทิรน, 2559)  
 2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ กลุมตัวอยาง ไดแกจากการเปดตารางของ Robert 
V. Krejcie and Earyle W. Morgan. (1970 : 608 – 609) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 230 คน 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) สามารถนําเสนอได
ดังตอไปนี้ 
 สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแกเพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายไดตอเดือน ระดับตําแหนงงาน และประสบการณทํางาน  
 สวนท่ี 2 แบบวัดการบริหารองคกรในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเปนขอ
คําถามแบบมาตรประเมินคา (Rating Scale) 
 สวนท่ี 3 แบบวัดการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
เปนขอคําถามแบบมาตรประเมินคา (Rating Scale) 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลซ่ึงมีรายละเอียดในการดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 1.  ดําเนินการเก็บขอมูล โดยผูวิจัยจัดเตรียมแบบสอบถามใหเพียงพอกับจํานวนกลุม
ตัวอยางท่ีตองการเก็บรวบรวมขอมูล ทําการชี้แจงใหผูตอบแบบสอบถามเขาใจถึงวัตถุประสงคและ
วิธีตอบแบบสอบถามกอน เสร็จแลวทําการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม 
 2. เม่ือไดรับสอบถามแลว ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม 
 3. นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณแลวทําการวิเคราะหประมวลผลขอมูลตอไป 
 การวิเคราะหขอมูล  
 ในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอร
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามและการแปลความหมายของคะแนน
ท่ีกําหนดไว โดยแบงออกเปน ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห สวนท่ี 1 ขอมูลแบบสอบถามตอนท่ี ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
ไดแกเพศ อายุ ระดับการศึกษารายไดตอเดือน ระดับตําแหนงงาน และประสบการณทํางาน โดย
การแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ 
 2. การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม สวนท่ี 2 แบบวัดการบริหารองคการท่ีสงผลตอการ
มีสวนรวมของบุคลากร และสวนท่ี 3 แบบวัดการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา เปนผูตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมรายดาน และรายขอ การวิเคราะหใช
คาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)   
 3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางความสัมพันธของการบริหารองคกรกับการมีสวนรวม
ของบุคลากรในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ดวยการ
ทดสอบสมมติฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารองคกรท่ีสงผลสําเร็จตอการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวมมีคาเฉลี่ย (Χ ) = 3.54 มีระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก และเม่ือพิจารณาในรายขอคําถาม พบวา ดานลักษณะของบุคลากรในหนวยงาน มี
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( Χ ) = 3.61 มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากรองลงมาดานลักษณะของ
หนวยงาน มีคาเฉลี่ย (Χ ) = 3.56 มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากดานลักษณะของผูบริหาร มี
คาเฉลี่ย (Χ ) = 3.52 มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด (Χ ) = 3.50 
ไดแกดานลักษณะดานการจัดการ มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากดังตารางท่ี 1
 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความคิดเห็นตอการบริหารองคกร
ท่ีสงผลสําเร็จตอการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวม 

การบริหารองคกรท่ีสงผลสําเร็จตอการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

n = 230 

Χ  SD 
ระดับความ

คิดเห็น 
ระดับ 

1. ดานลักษณะของหนวยงาน 3.56 .82 มาก 2 
2. ดานลักษณะของผูบริหาร 3.52 .91 มาก 3 
3. ดานลักษณะของบุคลากรในหนวยงาน 3.61 0.91 มาก 1 
4. ดานลักษณะดานการจัดการ 3.50 1.06 มาก 4 

รวมเฉล่ีย 3.54 0.93 มาก  

 
2. ผลวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการการมีสวนรวมของบุคลากรในการ

ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวมมีคาเฉลี่ย (Χ ) = 3.60 มีระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก และเม่ือพิจารณาในรายขอคําถาม พบวา ดานการมีสวนรวมในการตรวจสอบผล
ดําเนินงาน มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด (Χ ) = 3.64 มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมาดานการมี
สวนรวมในการดําเนินงาน มีคาเฉลี่ย (Χ ) = 3.60 มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก และมี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด (Χ ) = 3.57 ไดแกดานการมีสวนรวมในการวางแผน มีระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความคิดเห็นตอการบริหารองคกร
ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวม 

 
n = 230 

Χ  SD 
ระดับความ

คิดเห็น 
ระดับ 

1.  ดานการมีสวนรวมในการวางแผน 3.57 1.127 มาก 3 
2.  ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน 3.60 .882 มาก 2 
3.   ด านการมีส วนร วมในการตรวจสอบผล
ดําเนินงาน 

3.64 .86 มาก 1 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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รวมเฉล่ีย 3.60 0.96 มาก  

 
3. ผลวิเคราะหความสัมพันธของการบริหารองคกรกับการมีสวนรวมของบุคลากรใน

การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยเวสเทิรนสรุปไดวา การบริหารองคกรใน
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาสงผลสําเร็จตอการมีสวนรวมของบุคลากรโดยรวมมี
ความสัมพันธในทางบวกอยูในระดับสูง (r = 0.74) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ตารางท่ี 3 สัมประสิทธิสหสัมพันธระหวางการบริหารองคกรในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษากับการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

การบริหารองคกรในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

การมีสวนรวมของบุคลากรในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับความสัมพันธ (r) Sig. 
1.  ดานลักษณะของหนวยงาน r =.943 .010* 
2.  ดานลักษณะของผูบริหาร r =.545 .038* 
3. ดานลักษณะของบุคลากรในหนวยงาน r =.785** .000* 
4. ดานลักษณะดานการจัดการ r = .685** .002* 

รวม r =.741** .000* 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
อภิปรายผล 
 1. การบริหารองคกรในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาพบวาสามารถแยก
พิจารณาเปนรายดานพบวา 
 1.1 ดานลักษณะของหนวยงานโดยรวมมีคาเฉลี่ย มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
และเม่ือพิจารณาในรายขอคําถาม พบวาการกําหนดวิสัยทัศน นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน
ดาน การประกันคุณภาพการศึกษามีความชัดเจนมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด  มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก รองลงมาการกําหนดบทบาทและอํานาจหนาท่ีของบุคลากรในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษามีความชัดเจน   และมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแกหนวยงานมีบุคลากรเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงานดานการประกัน คุณภาพการศึกษา ท้ังนี้อาจเปนเพราะมหาวิทยาลัยไดมีการกําหนด
วิสัยทัศน นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมีบุคลากรท่ีมีอํานาจในการดูแลระบบการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยไดแบงหนาท่ีและบทบาทในการดูแลไวอยาง
ชัดเจน แตปจจุบันจะเห็นไดวายังมีตองมีการปรับปรุงนโยบายของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับ
กฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถผานเกณฑคุณภาพไดคะแนนท่ี
เหมาะสม ดังนั้นผูตอบแบบสอบถามจึงเห็นดวยกับลักษณะของหนวยงายอยูเพียงระดับเห็นดวย
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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เทานั้น เพราะยังตองมีขอสังเกตุในการปรับวิสัยทัศน นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยใหมีทิศทางท่ีเหมาะสมตอไป โดยสอดคลองกับผลงานวิจัยของนงเยาว วิมานทอง 
(2546) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญเปน ขาราชการพลเรือนสาย
วิชาการและมีประสบการณการเขารวมประชุม สัมมนา ฝกอบรม ท่ีเก่ียวของ กับการประกัน
คุณภาพการศึกษา และผูใหขอมูลสวนใหญมีประสบการณการทํางานดานการประกัน คุณภาพ
การศึกษา สําหรับการรับรูในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในคณะ พบวา ผูให
ขอมูลมีการรับรูระดับมากในดานบทบาทและหนาท่ีของตนเองในการดําเนินการดานการประกัน 
คุณภาพการศึกษา และการมีสวนรวมในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา พบวา ผูท่ีมี
หนาท่ี เก่ียวของเปนเพียงผูสนองนโยบายเพ่ือไปปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ ตามท่ีผูบริหารระดับสูงเปนผู
กําหนด โดยผูบริหารยังคงใชอํานาจในการตัดสินใจและสั่งการใหบุคลากรปฏิบัติ 
 1.2 ดานลักษณะของผูบริหาร  มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณา
ในรายขอคําถาม พบวาผูบริหารมีวิสัยทัศน และมีแนวคิดในการพัฒนางานประกัน คุณภาพ
การศึกษามีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาผูบริหารมีความมุงม่ันในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแกผูบริหารมีทักษะในการวางแผนและการกํากับติดตามงานท่ีดี 
และเปนระบบ ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูบริหารมหาวิทยาลัยมีเปนผูท่ีมีวิสัยทัศน และใหความสําคัญกับ
การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานการดําเนินการประ กันคุณภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เปนอยางมาก ผูบริหารยังมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานประกันคุณภาพ ดวยความ
ตั้งใจและทุมเทดังกลาว จึงทําใหมหาวิทยาลัยในภาพรวมผานเกณฑคุณภาพ  แตสําหรับการประกัน
คุณภาพทางการศึกษาจําเปนตองอาศัยการบริหารจัดการอยางตอเนื่อง รวมถึงการมีสวนรวมของทุก
สวนในองคการ ผูบริหารจึงมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
เปนอยางมากในการวางแผน ติดตามผลการดําเนินอยางตอเนื่อง โดยสอดคลองกับผลงานวิจัยของ
พงศธวัช วิวังสู (2546) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางานลักษณะทางจิต ท่ี
เก่ียวของกับการมีสวนรวมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกลุมตัวอยางท่ีใชคือ 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของหนวยงานดานการเรียนการสอนของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ผลการวิจัยพบวา 1) ตัวแปรสภาพแวดลอมในการทํางาน ไดแกการสนับสนุนของผูบริหาร ความ 
รวมมือสําหรับผูรวมงาน และการไดรับการฝกอบรมดานประกันคุณภาพการศึกษาและตัวแปร 
ลักษณะทางจิต ไดแก เจตคติตอการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา  แรงจูงใจในการ 
ทํางานประกันคุณภาพการศึกษาและสุขภาพจิตของบุคลากรมีความสัมพันธทางบวกกับการมีสวน
รวม ของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) ไมพบ 
ปฏิสัมพันธระหวางปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางานและลักษณะทางจิตท่ีมีผลตอการมีสวนรวม
ของ บุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา แปรปรวนไปตามสภาพแวดลอมลักษณะทางจิตแต
ละดาน 3) ปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางานและลักษณะทางจิต ไดแก แรงจูงใจในการทํางาน
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ประกัน คุณภาพการศึกษา เจตคติตอการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา และสุขภาพจิต
ของ บุคลากรรวมกันทํานายการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาได คิดเปนรอยละ 47.60 
 1.3 ดานลักษณะของบุคลากรในหนวยงาน มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก และ
เม่ือพิจารณาในรายขอคําถาม พบวาบุคลากรเพียงพอตอการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
รองลงมาบุคลากรมีการปฏิบัติงานในลักษณะประสานงานท่ีดี การรวม คิด รวมทําและการทํางาน
เปนทีม และมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก บุคลากรมีทัศนคติท่ีดีตอการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังนี้
อาจเปนเพราะมหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาจึงจัดใหมีบุคลากรใน
สวนปฏิบัติงานไวอยางเพียงพอ  รวมถึงใหมีบทบาทในการประสานงาน กับทุกสวนภายใน
มหาวิทยาลัยใหรวมกันแกไข ปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษา รวมกันดําเนินงานใหสอคดลอง
กับวัถตุประสงคของมหาวิทยาลัยฯ อยางมีประสิทธิภาพ แตการดําเนินงานดังกลาวตองอาศัยความ
ตั้งใจ และมุงม่ันรวมกัน บุคลากรสวนใหญยังใหความสําคัญกับแนวคิดในการการประกันคุณภาพ
การศึกษาไมมากเพียงพอ โดยสอดคลองกับผลงานวิจัยของสายชนม  สัจจานิตย, และคณะ (2546) 
ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินระบบและกลไกการ ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและประเมินระบบและ กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ัง
เปรียบเทียบคะแนนการประเมินของผูตอบแบบสอบถาม แตละกลุมหนวยงาน เก่ียวกับระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในดานตาง ๆ ของ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวา การประเมิน
ระบบ กลไก ปญหาอุปสรรค และการพัฒนางานตาม มาตรฐานการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย
ศิลปากรในภาพรวม พบวา อยูในระดับปานกลางเกือบทุก ดาน ยกเวนการประเมินกลไกของระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีความเหมาะสมมาก  การประเมินปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 
พบวา มีปญหาและอุปสรรคระดับปานกลาง โดยปญหาอุปสรรคท่ีมีคะแนนการประเมินสูงสุดคือ มี
ภาระงานเพ่ิม รองลงมาคือ สิ้นเปลืองเวลา และ บุคลากรไมเห็นความสําคัญ โดยผูประเมินให
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวา แนวทางปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยชัดเจนดีแลว แตควรเพ่ิม
การประชาสัมพันธใหบุคลากรมีความเขาใจและเห็น ความสําคัญ ควรสงเสริมและพัฒนาบุคลากรให
เขาใจถึงหัวใจสําคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษา และสงเสริมใหทุกคนตระหนักวางานท่ีเขาทํา
อยูจะทําใหมีคุณภาพไดอยางไรและปรับปรุงใหดีข้ึน อยางไร ควรมีการประชาสัมพันธลงสูบุคลากร
ทุกคน มิใชเปนหนาท่ีของคนใดคนหนึ่งเทานั้น โดย มหาวิทยาลัยอาจจะใหอิสระในการกําหนดตัว
บงชี้ตามภารกิจหลักของงานโดยลงมาใหขอเสนอแนะ ตามท่ีหนวยงานรองขอ อาจจะทําใหบุคลากร
ระดับลางรับทราบและชัดเจนในการประกันคุณภาพไดบุคลากรสวนใหญไมไดมีสวนรวม เปนเพียง
ผูใหขอมูลเพ่ือใหฝายบริหารดําเนินการจัดทํา เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาตอไปเทานั้น แต
บุคคลท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการประกัน คุณภาพการศึกษา ตองทําทุกข้ันตอนของกระบวนการ
เอง โดยไมมีผูใดใหความสนใจขาดความรวมมือ อยางมาก เจาหนาท่ีและคณาจารยขาดความเขาใจ 
ขาดแรงจูงใจ มีภาระงานมากเกินไป รวมไปถึง บุคลากรหรือกรรมการสวนใหญยังขาดความรู ความ
เขาใจท่ีชัดเจนเก่ียวกับการประกันคุณภาพ การศึกษา ประกอบกับมีงานประจําอ่ืนจึงไมสามารถ
ทํางานประกันคุณภาพการศึกษาไดอยางตอเนื่อง 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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 1.4 ดานลักษณะดานการจัดการ มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณา
ในรายขอคําถาม พบวามีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ืออํานวยตอการประกันคุณภาพ การศึกษามีคาเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมามีการบริหารจัดการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยาง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแกทรัพยากรท่ีมีอยูภายในหนวยงานไดรับการจัดสรรใหกับ 
กระบวนการจัดการดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเพียงพอ ท้ังนี้อาจเปนเพราะทาง
มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการนําระบบสารสนเทศเขามาใชในการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา
จึงทําใหการบริหารจัดการเกิดท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้มหาวิทยาลัยนําระบสารสนเทศเขา
มาใชในการดําเนินงาน แตยังขาดอุปกรณในการใชงาน  เชน คอมพิวเตอร ท้ังนี้ยังมีทรัพยากร
บางอยางท่ีใชในการรจัดการนั้นยังมีอยูอยางจํากัด ไมสอดคลองกับการดําเนินงานและบุคลากรใน
ปจจุบัน  โดยสอดคลองกับผลงานวิจัยของจันทรพร สุดจํานงค (2547) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวน
รวมในการประกันคุณภาพ การศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน :  กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา พบวา บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน มีสวนรวมในดานการปรับปรุง
ระบบมากท่ีสุดซ่ึงอยูในระดับ มากโดยมีคาเฉลี่ย 3.61 รองลงมาไดแกดานการดําเนินงานซ่ึงอยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.59 ดานการตรวจสอบผลการดําเนินงานซ่ึงอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย 
3.53 และดานการวางแผนซ่ึง อยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ย 3.43 นอกจากนี้ยังพบวาดานการ
วางแผนของการมีสวนรวมใน การประกันคุณภาพการศึกษาไมแตกตางกันตามสถานภาพท่ีแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 ดานการดําเนินงานของการมีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาไมแตกตางกันตาม สถานภาพท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ดานการตรวจสอบผลการดําเนินงาน ของการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาแตกตางกัน
ตามสถานภาพท่ีแตกตางกันอยางมี นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และดานการปรับปรุงระบบของ
การมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ การศึกษาไมแตกตางกันตามสถานภาพท่ีแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    
 2.  การมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถ
แยกพิจารณาเปนรายดานพบวา  
 2.1 ดานการมีสวนรวมในการวางแผน มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาในรายขอคําถาม พบวาทานมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานของ
หนวยงาน ตามองคประกอบดานการประกันคุณภาพการศึกษามีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาทานมีสวน
รวมในการประชุมระดมความคิดเห็น เพ่ือเสนอแนว ทางแกไขปญหาในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหนวยงาน   และมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแกทานมีสวนรวมในการประชุมระดมความ
คิดเห็น เพ่ือกําหนดวิธีการ/ แนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน ท้ังนี้
อาจเปนเพราะบทบาทในการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาเปนของผูบริหาร เจาหนาระดับ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาจึงไมมีบทบาทในการนําเสนอขอมูลในการวางแผนเทาใด
นัก และในการระดมความคิดเห็น ระดับหัวหนา และบริหารท่ีเก่ียวของ ไมไดนําแนวคิดท่ีไดจาก
ระดับเจาหนาท่ีไปประยุกตในเปนแนวทางในการวางแผน เพราะไดมีการกําหนดแนวคิดของตนเอง
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ไวแลว ดังนั้นจะเห็นไดวาเจาหนาท่ียังมีบทบาทในการประชุมระดมความคิดเห็นเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาไมมากเทาท่ีควรจะเปน เพราะยังไมมีชองในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหแกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ หรือผูท่ีสนใจรวมการดําเนินการการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยสอดคลองกับผลงานวิจัยของญญา บําเพ็ญแพทย (2547) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
การมีสวนรวมของบุคลากรสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาตอการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สํานักหอสมุด พบวา บุคลากรของ สํานักหอสมุดมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนอยางดี เนื่องจาก บุคลากรทํางานท่ีสํานักหอสมุด ซ่ึงทํางานเก่ียวของโดยตรงกับ
การศึกษา จึงมีความรูและความเขาใจในการประกันคุณภาพการศึกษาเปนพ้ืนฐานสําหรับการ
เปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลของ สํานักหอสมุดในดานอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการทํางาน 
สังกัดฝาย และระยะเวลาการ ปฏิบัติงาน พบวาปจจัยดังกลาวไมมีผลตอระดับการมีสวนรวมของ
บุคลากรสํานักหอสมุดตอระบบ ประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน
รายขอพบวา ประเด็นท่ีบุคลากรมี สวนรวมในระดับปานกลางมี 4 ประเด็น คือ การรวมแสดง
ความเห็นเก่ียวกับงานประกันคุณภาพ การ เขารวมศึกษาดูงานกิจกรรม 5ส ของหนวยงานอ่ืน การ
รวมแสดงความเห็นในการเขียนดัชนีบงชี้ คุณภาพและการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการ
กําหนดปรัชญาและประเด็นท่ีบุคลากรใน สํานักหอสมุดมีสวนรวมมากท่ีสุด คือ การปฏิบัติตาม
มาตรการการประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุด    
 2.2 ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาในรายขอคําถาม พบวา หนวยงานของทานใหรางวัลกับบุคลากรท่ีเสนอความคิดใหมๆหาก
ความคิดของเขาไดถูกนําไปใช มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาบุคลากรในหนวยงานของทานมีแนวโนม
สนับสนุนและนิยมการเปลี่ยนแปลงความคิดและวิธีการทํางาน และมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก 
หนวยงานของทานมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวิธีการทํางานใหมๆอยางสมํ่าเสมอ ท้ังนี้อาจเปน
เพราะมหาวิทยาลัยฯ มีความพยายามอยางยิ่งท่ีจะชักจูงใหเจาหนาท่ีมีสวนรวม และอยากใหมี
แนวคิดท่ีดีจากบุคลากรท่ีเก่ียวของมาใชในการดําเนินงาน จึงมีการกําหนดกิจกรรมโดยการจัดใหมี
รางวัลสําหรับผูเสนอแนวคิดใหม ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีดีสําหรับใหบุคลากรมีความกระตือรือรนในการ
เขารวมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทําใหบุคลากรทานอ่ืนๆ สนใจการประกัน
คุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน และเกิดการตื่นตัวในการคิดและหาวิธีการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาแบบใหม เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ฯ โดยสอดคลองกับผลงานวิจัยของวศิน-สินี (2549) ไดศึกษาวิจัยเรี่อง ความรู 
ทั ศนค ติ  กับพฤ ติกรรมการ มีส ว นร ว มต อ ง านด าน  ประ กัน คุณภาพของบุ คล ากร ใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน พบวา การประกัน คุณภาพอยูในระดับปานกลาง ผล
การทดสอบสมมติฐาน ระดับตําแหนงงานตางกัน อายุการทํางาน ตางกัน ไมพบวามีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 สวนความรูตอระบบประกัน คุณภาพและทัศนคติตอระบบ
ประกันคุณภาพ ไมพบวามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีสวนรวมตอ งานดานประกันคุณภาพ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และงานวิจัยของ อรพร สดใส (2549) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ความรู ทัศนคติและการมีสวนรวมในการประกัน คุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัย พบวา บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรสวนใหญมีความรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก 
สวนทัศนคติและการมีสวนรวมเก่ียวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาในภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง สําหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีมี เพศและสถานภาพการทํางานท่ี
แตกตางกัน มีความรู ทัศนคติ และการมีสวนรวมในการประกัน คุณภาพการศึกษาแตกตางกันอยูใน
ระดับปานกลาง บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีมี ระดับการศึกษาและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน มีความรู ทัศนคติ และการมีสวนรวมใน การประกันคุณภาพการศึกษา
แตกตางกันอยูในระดับนอย   
 2.3 ดานการมีสวนรวมในการตรวจสอบผลดําเนินงาน มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก และเม่ือพิจารณาในรายขอคําถาม พบวาทานมีสวนรวมในการตรวจสอบความถูกตองของการ
ปฏิบัติงานตาม แผนการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน รองลงมาทานมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบความสอดคลองและความถูกตองของ เอกสารหลักฐานอางอิงในหนวยงาน  และมีคาเฉลี่ย
นอยท่ีสุด ไดแกทานมีสวนรวมในการประชุมเสนอความคิดเห็นและสรุปผลการ ประเมินตนเอง ท้ังนี้
อาจเปนเพราะบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา ใหความสําคัญกับการ
ตรวจสอบความถูกตองในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรไดดําเนินการตามแผนท่ีทางมหาวิทยาลัยได
กําหนดไวอยางเครงครัด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ กมลมาลย ศรีโพธิ์ (2551) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
การมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินการ ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวม ในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรวมอยู
ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา การมีสวนรวม ในการวางแผน การมีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน การมีสวนรวมในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน อยู ในระดับมาก สวนดานการมีสวน
รวมในการปรับปรุงระบบ อยูในระดับนอย และเม่ือเปรียบเทียบ ระดับการมีสวนรวมของบุคลากร
ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร จําแนกตามเพศ พบวา เพศชาย
และเพศหญิง มีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยูในระดับมาก จําแนกตาม
สายงาน พบวา ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผนดิน) พนักงาน มหาวิทยาลัย (เงินรายได) 
มีสวนรวมในการวางแผน มีสวนรวมในการดําเนินงาน มีสวนรวมในการ ตรวจสอบผลการดําเนินงาน
อยูในระดับมาก ยกเวนการมีสวนรวมในการปรับปรุงระบบ อยูในระดับ นอย และเม่ือจําแนกตาม
ระดับการศึกษา และระยะเวลาการปฏิบัติงาน พบวา อยูในระดับมากทุก ดาน พรอมท้ังงานวิจัย
ของสาวิตรี ไชยสมบัติ (2551) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของบุคลากรใน การ
ประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผลการวิจัยพบวา ระดับการมีสวนรวมของ 
บุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง (x=  3.13) เม่ือพิจารณารายดานและจัดลําดับตามคาเฉลี่ยพบวา บุคลากรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ ยะลามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาสูงท่ีสุด คือ ดานการดําเนินงาน รองลงมาคือ 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ดาน การปรับปรุงแกไข ดานการตรวจสอบผลการดําเนินงาน และท่ีมีสวนรวมต่ําท่ีสุดคือ ดานการ
วางแผน และงานวิจัยของ ภัคจิรา สุนทรศิริ (2552) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของบุคลากร
ในการจัดทําประกัน คุณภาพการศึกษาของคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผลการวิจัย
พบวา 1) การมีสวนรวม ของบุคลากรในการจัดทําประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวนศาสตรอยู
ในระดับกลาง 2) ผูตอบ แบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และความ
เก่ียวของกับการจัดทํา ประกันคุณภาพการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีความสัมพันธ
กับการมีสวนรวมในการ จัดทําประกันคุณภาพการศึกษาตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05และ 3) ปจจัยท่ีมี ความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการจัดทําประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก 
การรับรูขอมูลขาวสาร การคิดพัฒนา การตัดสินใจ การปฏิบัติงานและประเมินผล     
 3. ความสัมพันธของการบริหารองคกรกับการมีสวนรวมของบุคลากรในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยเวสเทิรนโดยสรุป มีความสัมพันธในทางบวกอยู
ในระดับสูง (r = 0.74) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังนี้เปนเพราะมหาวิทยาลัยตระหนัก
ถึงการประกันคุณภาพการศึกษาวามีสวนสําคัญอยางมาก จะเห็นไดวาดานลักษณะของหนวยงานท่ี
มีบทบาทในการผลักดัน และสนับสนุนใหเกิดระบบคุณภาพการศึกษาท่ีไดมาตรฐาน ดวยการจัด
หนวยงานในการดูแล ผูบริหารมีบทบาทผลักดันและใหการสนับสนุนในเรื่องดังกลาวอยางเต็มกําลัง 
เพ่ือใหมหาวิทยาลัยไดรับการรับรองจากท้ังภายในและภายนอก และผูบริหารยังมีสวนผลักดันให
ทุกๆ ท่ีมีสวนเก่ียวของเขามารวมกันวางแผนในการพัฒนาและปรับปรุงระบบคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนสวนสําคัญในการชวยใหมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา
ใหเกาวไปขางหนาใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง สอดคลองกับงานวิจัยของ ภัคจิรา สุนทรศิริ (2552) ได
ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของบุคลากรในการจัดทําประกัน คุณภาพการศึกษาของคณะวน
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมใน
การจัดทําประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก การรับรูขอมูลขาวสาร การคิดพัฒนา การตัดสินใจ การ
ปฏิบัติงานและประเมินผล และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ฮอยเทช (Hoitash. 2002 : abstract) 
ไดศึกษาการพัฒนาและแผนการประกันคุณภาพเครื่องมือสําหรับการพัฒนาองคกรในการจัดการ 
พบวา วางแผนโปรแกรมตรงประเด็นและมีมาตรฐานการประเมินสําหรับการปฏิบัติงาน มีเครื่องมือ 
มีระเบียบแบบแผน และมีผลลัพธของการประกันตามแผนคุณภาพแนนอน คือรายงานและ
ประโยชนของการประเมินโปรแกรมจัดใหเขาถึงระเบียบ คือการตรวจสอบ ดานความสัมพันธเพ่ือ
มาตรฐานการประเมินโปรแกรมพัฒนาโดยความรวมมือของคณะกรรมการมาตรฐานสําหรับการ
ประเมินการศึกษาซ่ึงในอนาคต ตองไดรับการสนับสนุน การตระเตรียมจากผูชํานาญ 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. การเพ่ิมบุคลากรใหเพียงพอกับภาระงานเพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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 2. การสนับสนุนใหพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพัฒนากระบวนการทํางานใหมีการทํางานอยางเปนระบบตั้งแตกระบวน Input-
Process-Output โดยใหบุคลากรทุกสวนของหนวยงานสามารถเขามาดูขอมูลและสามารถนําขอมูล
ในระบบไปใชงานไดซ่ึงจะชวยเอ้ือประโยชนตอการปฏิบัติงานสะดวกตอการจัดเก็บขอมูลและ
ประหยัดเวลาในการคนหาไดอยางรวดเร็ว 
 3. สวนของสาขาวิชา/คณะ/หนวยงานควรมีการจงูใจใหบุคลากรมีการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานซ่ึงนอกจากจะใชอางอิงการปฏิบัติงานตามภาระงานหลักของตนเองแลวยังสามารถ
ถายทอดใหบุคลากรอ่ืนในหนวยงานและยังสามารถปฏิบัติงานแทนกันไดซ่ึงเปนประโยชนอยางยิ่งใน
การปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและเปนระบบรวมถึงยังสามารถใชเปนเอกสารอางอิงประกอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไดอีกดวย 
 4.  มหาวิทยาลัยควรมีระบบการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางบุคลากรและหนวยงานทุกระดับ และควรสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมใน
การดําเนินการทุกข้ันตอนตามวงจร 
 5. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรโดยเปดโอกาสใหบุคลากรไปศึกษาดู
งาน/อบรม/สัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน พรอมท้ังใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจในการเลือกมาตรฐานและตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา และมหาวิทยาลัยควร
สนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสะดวกตอการจัดเก็บขอมูลและนําขอมูลมาใชงานได
สะดวกข้ึนไดอยางยั่งยืนตอไป 
 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป  
 1. ควรทําศึกษาวิจัยการบริหารองคการท่ีสงผลสําเร็จตอการมีสวนรวมของบุคลากร
ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยเวสเทิรนซ่ึงอาจจะยังไมครอบคลุมทุก
ประเด็นดังนั้นหากมีการศึกษาเรื่องอ่ืนๆท่ีอาจเก่ียวของกับการศึกษาครั้งนี้เพ่ือยืนยังหรือสนับสนุน
ผลการศึกษาก็จะทําใหผลการศึกษาครั้งนี้มีน้ําหนักมากยิ่งข้ึนและผูเก่ียวของสามารถนําเอาผล
การศึกษาครั้งนี้ไปปรับใชในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาไดอยางเหมาะสมตามบริบท
ของแตละหนวยงาน 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือหาขอเปรียบเทียบ
ผลการศึกษาในอนาคตจึงควรจะศึกษาในเชิงคุณภาพเพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกของปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธเชิงบวกและมีประสิทธิภาพในการทํานายประสิทธิผลองคการเพ่ือท่ีจะไดขอมูลสําหรับ
เปนแนวทางในการบริหารองคการท่ีสงผลสําเร็จตอการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยเวสเทิรนลในระดับท่ีสูงข้ึนพรอมท้ังการกําหนดตัวแปรใหม 
ๆ มาใชในการทําวิจัยอยูเสมอเพ่ือคนหาขอเท็จจริงตาง ๆ ซ่ึงจะสงผลดีตอองคการตอไป 
 3. ควรทําการศึกษาวิจัยเรื่องควรศึกษาทัศนคติมุมมองความตองการความคาดหวัง
และความพึงพอใจของบุคลากรในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยเวสเทิร
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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นพรอมท้ังมีการวิจัย ซํ้าๆ หลายครั้งเพ่ือใชในการเปรียบเทียบ ความเชื่อม่ัน ความเท่ียงตรงของ
ขอมูลท่ีวิจัยเพ่ือใหเปนการชวยสงเสริมใหองคการเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนสืบตอไป 
 
บรรณานุกรม 
กมลมาลย ศรีโพธิ์ . (2551). การมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัย บูรพา. 

จันทรพร สุดจํานงค. (2547).การมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสาย
ผูสอน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา.วิทยานิพนธ รป.ม. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย
นเรศวร. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการท่ัวไป). 

ญญา บําเพ็ญแพทย. (2547). การมีสวนรวมของบุคลากรสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาตอ
การประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักหอสมุด.วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา. 

นงเยาว วิมานทอง (2546). การมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ.วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรบัณฑิต วิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

พงศธวัช วิวังสู (2546). สภาพแวดลอมในการทํางานลักษณะทางจิต ท่ีเกี่ยวของกับการมีสวน
รวมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา.วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ภัคจิรา สุนทรศิริ. (2552). การมีสวนรวมของบุคลากรในการจัดทําประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

วศิน-สินี ฤกษอํานวยโชค. (2549). ความรู ทัศนคติ กับพฤติกรรมการมีสวนรวมตองานดาน
ประกัน คุณภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน .
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สายชนม  สัจจานิตย, และคณะ (2546). การประเมินระบบและกลไกการ ประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร.วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. 

สาวิตรี ไชยสมบัติ (2551). ปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของบุคลากรใน การประกันคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
สงขลานครรินทร. 

อรพร สดใส (2549). ความรู ทัศนคติและการมีสวนรวมในการประกัน คุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา.วิทยานิพนธรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา. 



762176
Vol.7 No.2 (Special Issue) April - Jun 2018

 
 

camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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รูปแบบการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกดัองคการบริหารสวนตำบล 

ในเขตภาคกลางตอนลาง 

An Administrative Model of Small Children Development Center 

Under The Locality Administration Organization In The Lower Center 

ชุติกาญจน พรมจรรย∗  พิตร ทองชั้น∗∗ 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตำบลในเขตภาคกลางตอนลาง 2) เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและความตองการการ
บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตำบลในเขตภาคกลางตอนลาง ประชากรท่ีใชใน
การวิจัยครั้งนี้ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก และคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ไดจำนวนกลุมตัวอยาง 300 คน ใชวิธสุมแบบกำหนดโควตา การวิจัยเชิงคุณภาพกำหนดขนาด
ของกลุมตัวอยางโดยวิธีสุมแบบเจาะจง จำนวน 6 คน เครื่องมือท่ีใช คือแบบ สอบถามและแบบ
สัมภาษณ สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การวิจัยเชิงคุณภาพใชวิธีวิเคราะหแกนสาระ 
 ผลการศึกษา พบวาสภาพการบริหารจัดการ ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรอยู
ในระดับมาก ปญหาการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวาดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัยดานการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูในระดับมาก แนวทางพัฒนาการบริหาร 
งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวาดานการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คือองคการบริหารสวน
ตำบลควรสงเสริมทางดานงบประมาณใหเพียงพอกับการพัฒนาศูนยเด็กเล็ก องคการบริหารสวน
ตำบลควรกำกับดูแลและควบคุมกระบวนการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพและ
ถูกตองตามหลักวิชาการอยางตอเนื่ององคการบริหารสวนตำบลควรสงเสริมกระบวนการในการ
จัดทำแผนการดำเนินงานของศูนยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมและ
ความปลอดภัยคือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรมีสถานท่ีรับประทานอาหาร, หองน้ำใหเพียงพอสำหรับ
เด็กและสุขลักษณะศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรมีเครื่องเลนสนามท่ีปลอดภัยสำหรับเด็กและเพียงพอศูนย
พัฒนาเด็กควรใหมีการจัดบริเวณพ้ืนท่ีในอาคารใหมีความสะดวกปลอดภัยและเพียงพอสำหรับ
จำนวนเด็ก 
 ขอเสนอแนะผูบริหารควรใหความสำคัญกับบริบทของโรงเรียนท้ังสภาพแวดลอม
ภายนอกและภายในใหทุกฝายท่ีมีสวนเก่ียวของทุกฝายไดมีสวนรวมในการดานวิชาการและกิจกรรม

 
∗ ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (สาขาบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
∗∗ สาขาบรหิารการศึกษา  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ตามหลัก สูตรในการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตำบล
ในทุก ๆ ดานรวมกันในใหครอบคลุมทุกบริบทและความตองการของทุกภาคสวน        
คำสำคัญ : รูปแบบ, การบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก, องคการบริหารสวนตำบล 
 

Abstract 
 This research Objective 1) study management style child care centers 
under subdistrict administration organization in Central Lower 2) to study the 
problems and needs of child care centers under the administration of the district in 
the central part. below The population in this study. Head Care Center Teachers, 
caregivers The Executive Board and Care Center. The number of samples and 
sampling over 300 people were randomly assigned quota. Qualitative research 
sample size determined by the sampling of six people was used questionnaires and 
interviews. The statistics used to analyze data were frequency, percentage, mean, 
standard deviation. Qualitative research methods to analyze the core material. 
 The study found that the state administration. Academic and curricular 
activities at a high level. Problem management, child development centers. Found 
on buildings, environment and safety management of the child development 
center at a high level. Guidelines for Management Development Child 
Development Center Found that the management of the car center.  The Tambon 
Administration should encourage the development budget to meet 
childcare. Tambon Administration Organization should supervise and control the 
implementation of Child Development Center to provide quality and accurate 
theoretical ongoing subdistrict administrative organizations should promote the 
process of the preparation of the action plan of the center more efficiently. go 
up The buildings, environment and safety is.  adequate for the number of children 
Key Word  : Model, An administrative of small children, The locality administration   
organization 
 
 
บทนำ 
 หลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 9 ได
ระบุไววา หลักการจัดการศึกษาใหยึดหลักมีการกระจายอำนาจไปสูเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามความดังกลาว การกระจายอำนาจดานการจัดการศึกษาไมใช
เพียงกระจายไปสูเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษาเทานั้น แตยังรวมถึงการกระจายอำนาจไปสู
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยนอกจาก นี้สิทธิและหนาท่ีทางการศึกษามาตรา 12 องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีสิทธิในการจัดการศึกษา อีกท้ังการบริหารและจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน มาตรา 41 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิในการจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือ
ทุกระดับตามความพรอมความเหมาะสม และความตองการของทองถ่ินรวมถึงการทรัพยากรและ
การลงทุนเพ่ือการศึกษา ตามมาตรา 58 ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ 
การเงิน และทรัพยสิน จากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาใชในการจัดการศึกษา โดยอาจจัดเก็บ
ภาษีเพ่ือการศึกษาไดตามความเหมาะสมในปการศึกษา 2544 กระทรวงศึกษาธิการโดย
คณะกรรมการ การประถมศึกษาแหงชาติได กำหนดการจัดการศึกษาในระดับประถมวัยหรือชั้น
อนุบาล 3 ขวบ โดยใหโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติไมเปดรับเด็กปฐมวัยหรือชั้นอนุบาล 3 ขวบ แตใหโรงเรียนทุกโรงเรียนถายโอนภารกิจการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยหรืออนุบาล 3 ขวบ ใหกับองคการปกครองสวนทองถ่ิน ในระยะแรกของ
การดำเนินการใหโรงเรียนใหความรวมมือกับทองถ่ิน ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยหรือชั้น
อนุบาล 3 ขวบ โดยสนับสนุนดานอาคารสถานท่ีดานวิชาการและครูอัตราจางหรือครูผูสอนเดิม 
ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลขอความรวมมือกระทรวงมหาดไทยในฐานะหนวยงานรับผิดชอบใน
การกำกับดูแล สงเสริมสนับสนุนการบริหารงานปกครองสวนทองถ่ิน จึงไดขอความรวมมือไปยัง
องคการบริหารสวนตำบลไดดำเนินการรับถายโอนภารกิจการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยหรืออนุบาล 
3 ขวบ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งข้ึนเพ่ือทำหนาท่ีจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชน 
โดย เฉพาะบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความเก่ียวของใกลชิดกับประชาชน ในเขตบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ และการบริการสาธารณะดานการศึกษาเปนภารกิจสำคัญประการ
หนึ่งท่ีกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 
2542 ซ่ึงเปนกฎหมายแมบทของการศึกษาก็ไดบัญญัติไวใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีสิทธิ์จัด
การศึกษาระดับใดก็ไดตามความพรอม ความเหมาะสมและตามความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ินนั้นๆ ประกอบกับแผนปฏิบัติการกำหนดข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ไดกำหนดใหการศึกษาปฐมวัยหรือกอนประถมศึกษาเปนหนาท่ีซ่ึงองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองจัดทำ โดยใหบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพ่ือกระจายโอกาสใหประชาชน 
ผูปกครองไดรับบริการเพ่ือเตรียมความพรอมใหแกเด็กปฐมวัยอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ (กรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน. 2547) 
 องคการบริหารสวนตำบลในเขตภาคกลางตอนลาง ในฐานะเปนหนวยงานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ไดดำเนินภารกิจตามอำนาจหนาท่ีไดกำหนดไวในพระราชบัญญัติสภาตำบล
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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และองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 ในสวนของการ
จัดการศึกษาไดดำเนินภารกิจตามอำนาจหนาท่ีในการสงเสริมการศึกษา แกประชาชนในพ้ืนท่ีโดย
จัดการศึกษาในรูปแบบศูนยพัฒนาเด็กเล็กระดับอนุบาลและปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ป ) ท้ังนี้องคการ
บริหารสวนตำบลในเขตภาคกลางตอนลางจำนวน 517 แหง มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความ
รับผิดชอบจำนวน 1,335 แหง ใน 8 จังหวัด ซ่ึงประกอบดวยศูนยพัฒนาเด็กเล็กในจังหวัด
กาญจนบรุี จำนวน 254 แหง จังหวัดนครปฐม 156 แหง จังหวัดประจวบคีรีขันธ จำนวน 109 แหง 
จังหวัดเพชรบุรี 167 แหง จังหวัดราชบุรี จำนวน 227 แหง จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 63 แหง 
จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 74 แหง และจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 285 แหง ซ่ึงในปจจุบันยังมีเด็ก
เล็กอีกจำนวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กท่ีอยูในชนบท ครอบครัวประสบปญหาดานเศรษฐกิจ จึง
ขาดโอกาสในการเตรียมความพรอมใหเหมาะสมกับวัย องคการบริหารสวนตำบลในเขตภาคกลาง
ตอนลาง ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และประชาชนเห็นวาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเปนสถานท่ีหนึ่งซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของการสรางทรัพยากรมนุษยท่ีทรงคุณคาการดูแล
รับผิดชอบศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ถือเปนภารกิจท่ีสำคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะตองจัด
การศึกษาและพัฒนาเด็กเล็กในชุมชนทองถ่ิน ใหมีความพรอมและมีศักยภาพตามวัยตระหนักถึง
ความสำคัญและปญหาในดานการพัฒนาเด็กเล็ก ประกอบกับไดรับการถายโอนภารกิจในดานการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก เพ่ือเปนการแบงเบาภาระคาใชจายแกผูปกครอง โดยองคการบริหารสวนตำบล
ในเขตภาคกลางตอนลางนั้น มีองคการบริหารสวนตำบล จำนวน 517 แหง มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 1,335 แหง ใน 8 จังหวัด ซ่ึงการคมนาคมในบางพ้ืนท่ียังไมสะดวกมีความทุรกันดาร พ้ืนท่ี
หางไกลอีกท้ังประชาชนในพ้ืนท่ีมีความแตกตางในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน 
 จากปญหาดังกลาวขางตน ในฐานะผูศึกษาซ่ึงดำรงตำแหนงเปนรักษาการหัวหนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา องคการบริหารสวนตำบลคลองหก (ศูนยท่ี 1) ซ่ึงตองรับผิดชอบ
การศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จึงตองการศึกษารูปแบบการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตำบลในเขตภาคกลางตอนลาง ตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินป พ.ศ. 2553 โดยแบง
มาตรฐานออกเปน 6 ดาน ไดแก ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคลากรดานอาคาร 
สถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดานการมีสวนรวม
และการสนับสนุนจากทุกภาคสวน และดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังนั้นเพ่ือให
ทราบถึงขอมูลและสภาพปญหาการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กและนำไปใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตำบลในเขตภาคกลาง
ตอนลางตอไป 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตำบลในเขต
ภาคกลางตอนลาง 
 2. เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตำบลในเขตภาคกลางตอนลาง 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตำบลในเขต
ภาคกลางตอนลางมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตำบลในเขตภาคกลางตอนลาง 2) เพ่ือศึกษาสภาพปญหา และความตองการการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตำบลในเขตภาคกลางตอนลาง เปนการวิจัยเชิง
ผสมผสาน (Mixed Methods Research)  กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้คือ หัวหนาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก และคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตำบลใน
เขตภาคกลางตอนลาง จำนวน 364  คน ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบกำหนดโควตา เครื่องมือท่ีใชคือ 
เครื่องมือเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) โดยแบบสอบถาม
ท้ังชุดมี 2 ตอน และการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) จากความคิดเห็นจาก
ผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขอมูลจากการสัมภาษณผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัด
การศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กภายใตกำกับการดูแลขององคการบริหารสวนตำบลในเขตภาคกลาง
ตอนลาง ไดแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีเปน Best practice เก่ียวกับแนวทางพัฒนาการบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตำบลในเขตภาคกลางตอนลาง 
จำนวน 2 แหง โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) ศูนยละจำนวน 3 
คน ในจำนวน 2 ศูนย คือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก และคณะกรรมการบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก รวมจำนวนกลุมตัวอยางท่ีใชในการสัมภาษณ จำนวน 6 คนของ สุภางค จันทวนิช 
(2549) ขอมูลท่ีไดนำมาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูป ใชคาสถิติเชิงพรรณนาคือ คาความถ่ี 
คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนการวิเคราะหเชิงคุณภาพนำมาวิเคราะหเนื้อหา 
(Content analysis) และแกนสาระ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยท่ีสำคัญตามวัตถุประสงคการวิจัยดังตอไปนี้  
 1. ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีศึกษาพบวาสวนมากเปนเพศหญิง จำนวน 182 คน 
คิดเปนรอยละ 60.7 รองลงมาเปนเพศชาย จำนวน 118 คน คิดเปนรอยละ 39.3 อายุ พบวาอายุ 
41-50 ป จำนวน 154 คน คิดเปนรอยละ 51.4 รองลงมาอายุต่ำกวา 40 ป จำนวน 124 คน คิด
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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เปนรอยละ 41.3 และอายุ 51-60 ป จำนวน 22 คน คิดเปนรอยละ 7.3 วุฒิการศึกษา พบวาสวน
ใหญต่ำปริญญาตรี จำนวน 226 คน คิดเปนรอยละ 75.3 รองลงมาปริญญาตรี จำนวน 72 คน คิด
เปนรอยละ 24.0 และปริญญาโท จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.7 รูปแบบการบริหารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค การบริหารสวนตำบลในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา
ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยมาเปนท่ี 1 รองลงมาคือ ดานบุคลากร ดานการ
บริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดานการมีสวนรวมและ
สนับสนุนจากทุกภาคสวน ดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ตามลำดับ 
 2. ผลการศึกษาการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตำบลในเขตภาค
กลางตอนลาง สรุปไดดังนี้ การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตำบลใน
เขตภาคกลางตอนลาง ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวาดานสงเสริมเครือ 
ขายการพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยมาเปนท่ี 1 รองลงมาคือ ดานบุคลากร ดานการบริหารจัดการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาค
สวน ดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย (ดังตารางท่ี 1) 
ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รูปแบบการบริหารศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กสังกัดองคการบริหารสวนตำบล ตามสภาพปจจุบันในภาพรวม (n = 300) 

รูปแบบการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก X  SD ระดับ 

ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3.56 0.21 มาก 

ดานบุคลากร 3.84 0.16 มาก 

ดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 2.78 0.16 ปานกลาง 

ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 3.18 0.18 มาก 

ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน 3.09 0.18 มาก 

ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย 4.29 0.25 มากท่ีสุด 

โดยภาพรวม 3.46 0.19 มาก 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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 3. ผลการศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร

สวนตำบลในเขตภาคกลางตอนลาง แบงออกเปน 6 ดาน ดังนี้ 1) ดานบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 2) ดานบุคลากร 3) ดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 4) ดานวิชาการและ

กิจกรรมตามหลักสูตร 5) ดานการมีสวนรวมการสนับสนุนจากทุกภาคสวนมี 6) ดานสงเสริม

เครือขายพัฒนาเด็กปฐมวัย 

อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาสภาพและปญหาการพัฒนาการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตำบลในเขตภาคกลางตอนลาง พบวาสภาพการบริหารงานท้ัง 6 ดาน อยูใน
ระดับมากซ่ึงไมกอใหเกิดปญหา ยกเวนดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยท่ีมีสภาพ
การบริหารงานอยูในระดับนอย จึงทำใหเกิดปญหามากท่ีจะตองนำมาหาแนวทางเพ่ือพัฒนาซ่ึงความ
สอดคลองกับ การศึกษาของ ชอทิพย ศรีรัตน (2553) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ปญหาอุปสรรคแนวทางการแกปญหาอุปสรรคและเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมการบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครใหไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผลการวิจัยพบวาปญหา
การบริหารจัดการดานอาคารสถานท่ี คือมีศูนยท่ีอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงตออันตรายเนื่องจากการท่ีศูนย 
พัฒนาเด็กเล็กเปนศูนยท่ีไดรับการถายโอนมาจึงทำใหการหาพ้ืนท่ีในการสรางอาคารหรือดาน
งบประมาณท่ีไดรับไมเปนใน ทางท่ีควร ขอเสนอแนะการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
นครนนทบุรี ตามมาตรฐานการดำเนินงานคือใหคณะกรรมการการบริหารศูนยเขามามีสวนรวมใน
การบริหารงานโดยรวมกับคณะผูบริหารท่ีดำเนินงาน ดานงาน ดานการบริหารจัดการ ดาน
งบประมาณในการหางบประมาณเพ่ือสรางอาคารสถานท่ีใหเหมาะสมไมสงเสียงกับอันตรายตอเด็ก
เล็ก และสอดคลองกับผลการศึกษาของ จิราวุฒิ สีมารักษ (2553) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการดำเนินงาน
จัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กตามมาตรฐานกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินในจังหวัดเลย มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับการดำเนินงานจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลย ผลการวิจัยพบวาโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก พบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแกดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 
รองลงมาคือดานบุคลากร และดานวิชาการและ กิจกรรมตามหลักสูตรศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามลำดับ 
สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยท่ีต่ำสุด คือดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากชุมชน  
 ผลการหาแนวทางพัฒนาการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวน
ตำบลในเขตภาคกลางตอนลาง พบวาควรใหความสำคัญกับดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัย เพ่ือนำศักยภาพดานความปลอดภัยในทุกดานของอาคารรวมถึงอาคารประกอบใหมีพ้ืนท่ี
ใชสอยใหเพียงพอตอการปฏิบัติกิจกรรมของเด็ก มีเครื่องเลนสนามท่ีมีความปลอดภัยสำหรับเด็กเล็ก
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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และปรับปรุงซอมแซมดูแลรักษาอยางสม่ำเสมอมีมาตรการความปลอดภัยดานตางๆ เพ่ือใหเอ้ือตอ
กระบวนการในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและใหความรูกับ
ผูปกครองในการเลี้ยงดูบุตรหลานเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตำบลในเขตภาคกลางตอนลาง ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ อภิชาต แสงล ี(2552) 
ไดศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครอง สวนทองถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตำบลในอำเภอสองดาว จังหวัด
สกลนคร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตำบลในอำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร ในดานบุคลากรและการบริหารจัดการ 
ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และดาน
การมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน สวนใหญศูนยพัฒนาเด็ก เล็กจัดกิจกรรมท่ีเอ้ือและเปด
โอกาสใหชาวบานเขามามีสวนรวมในการดำเนินงานของศูนย แตชาวบานสวนใหญขาดความรู
ความสามารถและความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนและผูปกครองไมใหความรวมมือในการจัด
กิจกรรม และสอดคลองกับผลการศึกษาของ ยุทธนา ม่ิงเมือง (2549) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการบริหาร
จัดการศูนย พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต จังหวัดประทุมธานี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการ
บริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต และศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองคูคต ผลการวิจัย พบวาการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเมืองคูคตในภาพ
รวมอยูในระดับดีมาก โดยดานการมีสวนรวมของผูปกครองและหนวยงานท่ีเก่ียวของอยูในระดับ
ปานกลาง และแนวทางการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต ไดแกดานสงเสริม
พัฒนาการเด็กควรมีหองโสตทัศนศึกษา เครื่องเลนสนาม สอนพิเศษตอนเย็น และฝกฝนใหนักเรียน 
เขียนอานคลอง ดานสิ่งแวดลอมสะอาดและปลอดภัย ควรจัดหองเรียนเปนสัดสวน ควรมีหองน้ำ
หองสวมใหเพียงพอ ควรติดมุงลวดทุกหอง ควรขยายพ้ืนท่ีและขยายการสอนถึงชั้นประถมปท่ี 6 
ดานบุคลากรควรเพ่ิมจำนวนครูและดานการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานท่ี
เก่ียวของควรประสางานกับทุกฝาย มีการประชาสัมพันธ และแจกเสื้อผาใหเด็กเล็ก 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะนำผลการวิจัยไปใช 
 1. ผูบริหารควรใหความสำคัญกับการการวิเคราะหบริบทของโรงเรียนท้ังสภาพแวดลอม
ภายนอกและภายใน ใหทุกฝายท่ีมีสวนเก่ียวของทุกฝายไดมีสวนรวมในการดานวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร ในการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร
สวนตำบลในเขตภาคกลางตอนลางในทุก ๆ ดานรวมกันในใหครอบคลุมทุกบริบทและความตองการ
ของทุกภาคสวน  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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 2. ผูบริหารควรปรับเปลี่ยนทัศนคติการ บริหารงานโดยใหความสำคัญกับงานดานอาคาร
สถานท่ีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยใหมากเพ่ือสรางความม่ันใจใหผูปกครองในการสงบุตรหลาน
มาเรียนแลวจะไดรับความปลอดภัยเปนอยางดี สรางความศรัทธาและความเชื่อม่ันในการ
บริหารงานเพ่ือใหบุคลากรและผูมีสวนเก่ียวของในองคกรไดเห็นประสิทธิผลและประสิทธิภาพใน
การทำงานอยางรวมมือรวมใจเพ่ือนำพาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตำบลในเขต
ภาคกลางตอนลางไปสูการพัฒนาสูอยางแทจริง 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  
 1. ควรศึกษากับศูนยพัฒนาเด็กเล็กอ่ืนท่ีมีการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีมีขนาด
ใหญ เพ่ือนำผลการศึกษามาปรับใชกับการศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตำบลในเขต
ภาคกลางตอนลาง  
 2. ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตำบลในเขต
ภาคกลางตอนลาง  
 3. ควรใชเทคนิควิธีการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลายในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือให
เห็นภาพหลาย ๆ ดานในการพัฒนาใหมีความเจริญพัฒนายิ่งข้ึนตอไป 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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รูปแบบการพัฒนาบุคลากรภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
A Personnel Deveopment Model of Private Vocational College  

In Bangkok 
 

นิวัฒน งามเขต∗   พิตร ทองชั้น∗∗ 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1)  เพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนางานบุคลากรภายในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและความตองการการพัฒนา
งานบุคลากรภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัย
เชิ งคุณภาพ ประชากรศึกษาไดแกครูผู สอนในสั งกัดวิทยาลัยอาชีว ศึกษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยวิธีวิธีการสุมอยางงาย จำนวน 351 คน การ
สัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยาง ไดแกผูบริหารและครูผูสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมอยางงาย จำนวน 15 คน เครื่องมือท่ี
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแกแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเชิงลึก การวิเคราะหขอมูล 
คาสถิติท่ีใช ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เชิงคุณภาพใชวิธีวิเคราะหแกน
สาระโดยนำมาวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) และแกนสาระ  
 ผลการศึกษาพบวา 1) ขอมูลท่ัวไปผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศชายรอยละ 50.7 
เปนเพศหญิงรอยละ 49.3 อายุพบวาอายุต่ำกวา 40 ป รอยละ 47.7 ตำแหนงพบวาสวนใหญเปน
อาจารยประจำ รอยละ 66.3 วุฒิการศึกษาพบวาสวนใหญปริญญาตรีรอยละ 74.3 ประสบการณ
การทำงานพบวาสวนมากเปน 4-8 ป รอยละ 45.0 2) การพัฒนางานบุคลากรภายในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครจากพบวา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.72) 
เม่ือพิจารณารายดาน พบวาดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ( X =3.82) รองลงมาคือ 
ดานการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน ( X =3.73) ดานการวางแผนงานบุคลากรและดานการธำรงรักษา
บุคลากร ( X =3.66) ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควร นำ
รูปแบบการพัฒนาบุคลากรภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร เผยแพรกับ
สถานศึกษาในสังกัด เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาอ่ืน ๆ 
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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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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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Abstract 
 This research aimed 1) to study the development of human resources 
within the private vocational college in Bangkok 2) to study the problem and the 
need to develop human resources in the private vocational college in Bangkok. This 
research is qualitative research. Population studies include teacher affiliated private 
colleges in Bangkok. The size of the sample by mean of simple random sample of 
351 peple interviewed. Including administrators and teachers, private vocational 
college in Bangkok. The size of the sample by means of a simple random number 
15 was used collect information, including questionnaires and in-depth 
interviews. Data analysis statistics include percentage, average, and standard 
deviation. Qualitative analysis core material was analyzed by content (Content 
analysis) and the core material. 
 The results showed that: 1) General information The majority of the 
respondents were male percentage 50.7 female 49.3 percent over the age of 40 
years, 47.7 percent position that most of the faculty of 66.3 hours. the study found 
that 74.3 percent of undergraduate work experience was mostly 4-8 years, 45.0 
percent 2) the development of human resources within the private vocational 
college in Bangkok to find. Overall, the moderate level ( X =3.72), considering each 
aspect. The evaluation of the performance of personnel ( X = 3.82), followed by 
the management personnel to work ( X = 3.73) planning, personnel and 
maintenance personnel ( X = 3.66). Suggestions of this research Office of Vocational 
Education Commission should the model of development within the private 
vocational college in Bangkok. Published on education under To guide the 
development of the college to other. 
Key Word  : Personnel Model development Private vocational college 
 
บทนำ 
 พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 ตามมาตรา 52 ไดกำหนดใหมีระบบ กระบวนการ
ผลิต การพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ และมาตรฐานท่ีเหมาะสม
กับการเปนวิชาชีพชั้นสูงโดยการกำกับและประสานใหสถาบันท่ีทำหนาท่ีผลิตและพัฒนาครู 
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีความพรอมและมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม
และพัฒนาบุคลากรประจำการอยางตอเนื่อง รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาอยางเพียงพอ ตามมาตรา 55 กำหนดใหมีกองทุนสงเสริมครู 
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือจัดสรรเปนเงินอุดหนุนงานริเริ่มสรางสรรค ผลงานดีเดน 
และเปนรางวัลเชิดชูเกียรติ ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547) สถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนเปนสถาบันท่ีมี
บทบาทสำคัญยิ่งตอสังคมและการพัฒนาประเทศ ซ่ึงถือวาเปนรากฐานท่ีสำคัญท่ีสุดประการหนึ่งตอ
การสรางสรรคความเจริญกาวหนาและแกไขปญหาการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคม และวัฒนธรรม การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพจะชวยสรางเสริมคนไดพัฒนาตนเอง ท้ังในดาน
ความรูความสามารถ ทักษะและจริยธรรม เปนการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ
พลเมืองของประเทศ ไดปรับตัวแกไขปญหาท่ีมีความหลากหลายในสภาพปจจุบันท่ีเทคโนโลยี
สารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาไปอยางรวดเร็วสามารถริเริ่มพัฒนาตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน ตลอดจนประเทศชาติใหเจริญกาวหนาไปไดอยางม่ันคง บนพ้ืนฐานของความเขาใจและ
เหตุผล ความถูกตอง ความดีงามและความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม ปจจัยท่ีเปนองคประกอบ
สำคัญซ่ึงมีบทบาทตอการสงเสริมและพัฒนาดานการศึกษาประการหนึ่งก็ คือ บุคลากรทางการ
ศึกษาซ่ึงไดแก ผูบริหาร ครูผูสอน และบุคลากรฝายปฏิบัติการตางๆ ซ่ึงเปนสายสนับสนุนการสอน
ประกอบไปดวย งานดานการบริหารจัดการ งานดานการบริการ งานฝายบริหารงานบุคคล งานดาน
การปฏิบัติงานท่ีไดรับผิดชอบ บุคลากรเหลานี้เปนทรัพยากรบุคคลท่ีเก่ียวของกับการดำเนินการงาน
ดานการศึกษาเปนกลุมบุคคลท่ีเปนองครวมภายใตความสัมพันธท่ีมีความเก่ียวเนื่อง แมจะแยก
หนาท่ีภาระงานท่ีรับผิดชอบออก ซ่ึงการพัฒนาบุคลากรเปนกิจกรรมท่ีตองกระทำตั้งแตแรกเขา
ทำงานจนถึงเวลาท่ีจะตองออกจากงานไปตามวาระ สวนสถานศึกษามีหนาท่ีท่ีจะตองเสริมสราง
ประสบการณดานตาง ๆ ท้ังเพ่ือเตรียมคนไปรับหนาท่ีใหม และปรับปรุงงานท่ีทำอยูเดิมใหมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึนท้ังในรูปเปนคณะ และท้ังเปนรายบุคคล และบทบาทนี้จะตองเพ่ิมข้ึนอยูเสมอ 
โดยมีจุดประสงคประการแรกในการพัฒนาบุคลากรนั้นเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของระบบวิทยาลัยให
สูงข้ึน และในกรณีเชนนี้ ก็จำเปนท่ีจะตองทำการปรับปรุงใหผูปฏิบัติงานไดสามารถทำงานใหสอด 
คลองกันและมีคุณภาพท่ีไดระดับทัดเทียมกัน ซ่ึงสถานศึกษาควรจะถือวาการพัฒนาตัวบุคคลนั้น
เปนการลงทุนรูปหนึ่งท่ีจะใหผลในระยะยาว นอกจากนี้เปนการเสริมสรางประสิทธิภาพของ
ผูปฏิบัติงานและยังเปนการดึงดูดคนใหปรารถนา ท่ีจะทำงานอยูกับระบบวิทยาลัยนั้นๆมากข้ึนอัน
เปนการสรางความเปนปกแผนใหแกระบบวิทยาลัยนั้นโดยตรง 
 วทิยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนเปนแหลงรวมวิทยาการหลากหลายแขนง และมีบุคลากรท่ีมี
ความสำคัญ ซ่ึงเปนผูมีความรู ความสามารถเปนจำนวนมาก และเปนสถาบันท่ีผลิตคนเพ่ือการ
พัฒนาประเทศกาวสูการศึกษาตอของนักศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนไป ท้ังยังเปนสถาบันท่ีเปน
แรงผลักดันทางดานเศรษฐกิจและสังคมอีกทางเลือกหนึ่ง ซ่ึงการดำเนินงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนจะประสบความสำเร็จและบรรลุตามเปาหมายไดจะตองอาศัยทรัพยากรบุคคลท่ีดี มีคุณภาพ 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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และการบริหารบุคลากรอยางเปนระบบ ซ่ึงผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนและผูท่ีมีสวน
เก่ียวของจะตองตระหนักและใหความสำคัญตอทรัพยากรบุคคลและมีบุคลากรท่ีดีมีความรู 
ความสามารถเขามาทำงานและสามารถทำงานไดอยางเต็มท่ีเต็มศักยภาพ ในขณะเดียวกันบุคลากร
ท่ีมีอยูควรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง อันจะสงผลใหบุคลากรมีความรูความสามารถเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทำ งาน และบุคลากรควรไดรับการเสริมสรางขวัญและกำลังใจท่ีดีในการ
ปฏิบัติงานซ่ึงจะทำใหบุคลากรมีความพึงพอใจท่ีจะทำงานนั้น ๆ ดวยความเต็มใจและทำงานไดอยาง
มีความสุข ความจำเปนและความสำคัญในการท่ีจะพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานครใหมีประสิทธิภาพในการทำงาน เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายตามท่ีองคกรได
วางไว ซ่ึงมีผลจากการบริหารงานภายในองคการท่ีมีประสิทธิภาพทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยหนึ่งท่ีมี
ความ สำคัญในการพัฒนาคุณภาพการขององคการ ซ่ึงในปจจุบันการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปน
หัวใจสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงท้ังในระดับองคการและระดับประเทศ เพราะฉะนั้นบุคลากรจึง
จำเปนตองไดรับการพัฒนาอยูตลอดเวลา อันจะกอใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีคุณภาพและ
เกิดประสิทธิผลอยางแทจริงและเชนเดียวกัน หากทุกคนในองคการเปนคนดี เปนคนเกง เปนคนมี
คุณภาพและศักยภาพในการทำงานสูง จะทำใหการดำเนินงานการจัดการศึกษาดำเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ทำใหผูเรียนมีศักยภาพสูง พ่ึงตนเองได เพราะการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเปน
การพัฒนาท่ีกอใหเกิดศักยภาพ มีขีดความสามารถในการทำงานดานตางๆ เพ่ิมข้ึน ไมวาจะเปนดาน
การบริหารความรู กระบวนการการเรียนรู การอบรมสั่งสอน การมีวิสัยทัศน หรือดานอ่ืน ๆ การ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เปนการเพ่ิมพูนประสบการณ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
รวมถึงการสรางคุณธรรมจริยธรรม และเจตคติท่ีดี 
 จากเหตุผลดังกลาวมาแลวนี้ ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเพ่ือหาคำตอบวารูปแบบการพัฒนา
งานบุคลากรภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และสภาพปญหาและความ
ตองการการพัฒนางานบุคลากรภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ควรมี
ลักษณะอยางไร และมีปญหารวมท้ังขอเสนอแนะอะไรบางเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร ซ่ึงผลท่ีได
สามารถนำไปเปนขอมูลประกอบการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครดังกลาวใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะสงผลใหบุคลากรเกิดการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง และสงผลตอการจัดการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครใหมีคุณภาพ และกอใหเกิดประโยชนกับผูเรียนอยางสูงสุดตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนางานบุคลากรภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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 2. เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและความตองการการพัฒนางานบุคลากรภายในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาบุคลากรภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค 1)  เพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนางานบุคลากรภายในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและความตองการการพัฒนา
งานบุคลากรภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ประชากรท่ีใช ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูผูสอนในสังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร จำนวน 81 แหง กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ ไดแกครูผูสอนใน
สังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยวิธี
วิธีการสุมอยางงาย (Simple random sampling) จำนวน 351 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย
เชิงคุณภาพครั้งนี้ ไดแกผูบริหารและครูผูสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
จำนวน 5 แหง กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ ไดแกผูบริหารและครูผูสอนวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยวิธีวิธีการสุมอยางงาย 
(Simple random sampling) จำนวน 15 คน เครื่องมือท่ีใชคือ เครื่องมือเปนแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยแบบสอบถามท้ังชุดมี 2 ตอน และสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัย
กำหนดการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหาร ครูผูสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
จำนวน 5 สถานศึกษา ประกอบ ดวย ผูบริหารวิทยาลัยละ 2 คน ครูผูสอนวิทยาลัยละ 1 คน รวม
ท้ังหมด 15 คน โดยในการสัมภาษณผูวิจัยดำเนินการสัมภาษณดวยตนเอง โดยดำเนินการตาม
แนวทางของ สุภางค จันทวนิช (2549) ขอมูลท่ีไดนำมาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูป ใช
คาสถิติเชิงพรรณนาคือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนการ
วิเคราะหเชิงคุณภาพนำมาวิเคราะหเนื้อหาและแกนสาระ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยท่ีสำคัญตามวัตถุประสงคการวิจัยดังตอไปนี้  
 1. ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีศึกษาพบวาสวนมากเปนเพศชาย จำนวน 152 คน 
คิดเปนรอยละ 50.7 รองลงมาเปนเพศหญิง จำนวน 148 คน คิดเปนรอยละ 49.3 อายุ พบวาอายุ
ต่ำกวา 40 ป จำนวน 143 คน คิดเปนรอยละ 47.7 รองลงมา อายุ 41-50 ป จำนวน 110 คน คิด
เปนรอยละ 36.6 และอายุ 51-60 ป จำนวน 47 คน คิดเปนรอยละ 15.7 ตำแหนง พบวาสวนใหญ
เปนอาจารยประจำ จำนวน 199 คน คิดเปนรอยละ 66.3 รองลงมาเปนอาจารยอัตราจาง จำนวน 
52 คน คิดเปนรอยละ 17.3 สุดทายอ่ืนๆ จำนวน 49 คน คิดเปนรอยละ 16.4 วุฒิการศึกษา พบวา
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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สวนใหญปริญญาตรี จำนวน 223 คน คิดเปนรอยละ 74.3 รองลงมาเปนปริญญาโท จำนวน 68 คน 
คิดเปนรอยละ 22.7 และปริญญาเอก จำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 3.0 ประสบการณการทำงาน 
พบวาสวนมากเปน 4-8 ป จำนวน 135 คน คิดเปนรอยละ 45.0 รองลงมาต่ำกวา 4 ป  จำนวน 97 
คน คิดเปนรอยละ 32.3 และ 8 ปข้ึนไป จำนวน 68 คน คิดเปนรอยละ 22.7 
 2. ผลการศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนางานบุคลากรภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.72) เม่ือพิจารณารายดาน 
พบวาดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ( X =3.82) รองลงมาคือดานการจัดบุคลากร
เขาปฏิบัติงาน ( X =3.73) ดานการวางแผนงานบุคลากรและดานการธำรงรักษาบุคลากร ( X =3.66) 
ตามลำดับ (ดังตารางท่ี 1) 
ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การพัฒนางานบุคลากรภายใน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ตามสภาพปจจุบันในภาพรวม 

การพัฒนางานบุคลากรภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน X  SD ระดับ 
การวางแผนงานบุคลากร 3.66 0.89 ปานกลาง 
การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน 3.73 0.93 ปานกลาง 
การธำรงรักษาบุคลากร 3.66 0.93 ปานกลาง 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 3.82 0.85 ปานกลาง 

โดยภาพรวม 3.72 0.90 ปานกลาง 

 
3. ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
3.1การนำเสนอรูปแบบการพัฒนางานบุคลากรภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขต 

กรุงเทพมหานคร โดยนำเสนอผลการวิเคราะห ดังนี้ 
3.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาท่ีทานรับผิดชอบอยูทานมีนโยบายในการวางแผนงานบุคลากร 

ในสถาบันการศึกษาของทานเปนอยางไร ผลการสัมภาษณเชิงลึก พบวาการบริหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพนั้นยังตองคำนึงถึงนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การอาชีวศึกษาใหมีมาตรฐานเทียบไดระดับสากล โดยสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาเปนองคกรหลักท่ีมุงม่ันผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพ
และมาตรฐาน สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสงผลตอการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยการผลักดันใหวิสัยทัศนและพันธกิจ
บรรลุตามเปาหมายนั้น โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดกำหนด
ยุทธศาสตรไว 6 ยุทธศาสตร 

3.3 ท่ีทานรับผิดชอบอยูทานมีนโยบายในการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน ในวิทยาลัย
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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อาชีวศึกษาสถาบันการศึกษาของทานเปนอยางไร ผลจากการสัมภาษณเชิงลึก 
พบวาภารกิจองคการตองกำหนดทิศทางของการดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดวิสัยทัศน 
และเปาหมายรวมขององคการ เพ่ือเปนแนวทางใหทุกฝายขององคการปฏิบัติงาน
ภายใตทิศทางของธุรกิจท่ีองคการกำหนดไว อันจะนำไปสูความอยูรอดขององคการ 
กระบวนการท่ีสำคัญของการจัดองคการทุกแหง คือการวางแผนและการกำหนดกล
ยุทธ ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีตอเนื่องและ สัมพันธกัน เริ่มตั้งแตการกำหนดภารกิจหลัก
ขององคการ การกำหนดวัตถุประสงคระยะยาว จนถึงการวิเคราะหและการจัดวาง
กลยุทธขององคการ ซ่ึงกระบวนการวางแผนกลยุทธเปนเรื่องท่ีผูบริหารระดับสูงของ
องค การต อ งตอบ คำถามอยู  3 ป ระการ  คื อองค ก ารจะก าว ไปทางไห น 
สภาพแวดลอมเปนอยางไร และจะไปถึงจุดมุงหมายอยางไร 

3.4 ท่ีทานรับผิดชอบอยูทานมีนโยบายในการธำรงรักษาบุคลากร ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สถาบันการศึกษาของทานเปนอยางไร และมีวิธีการท่ีทำใหบุคลากรของทานมีความ
รักและเทิดทูนสถาบันไดอยางไร ผลจากการสัมภาษณเชิงลึก พบวาในปจจุบันการ
สรางภาพลักษณเปนแนวคิดท่ีองคการธุรกิจตางตระหนักถึงความสำคัญอยางสูง โดย
พยายามพัฒนากลยุทธการสรางภาพลักษณอยางเปนระบบจากเดิมท่ีอาศัยการ
ประชาสัมพันธเปนเครื่องมือหลักมาเปนการประยุกตและผสม ผสานกลยุทธการ
สื่อสารหลากหลายรูปแบบโดยใชเทคนิควิธีตางๆ อยางเปนเอกภาพ เพ่ือสนับสนุน
การดำเนินงานสูเปาหมายภาพลักษณท่ีพึงประสงคขององคการการปรับภาพลักษณ
และการประชา สัมพันธเชิงรุกของอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและภาคเอกชนกำลัง
ดำเนินการอยางเรงดวนเนื่องจาก ภาพลักษณเชิงลบของการศึกษาในประเภท
อาชีวศึกษาประสบปญหาดานภาพลักษณนักเรียนท่ีเรียนไมดีชอบทะเลาะวิวาท มี
ปญหายาเสพติดเปนตน สงผลใหผูเรียนไมเลือกศึกษาตอประเภทอาชีวศึกษารวมท้ัง
ผูปกครองไมสนับสนุนบุตรหลานใหศึกษาตอประเภทอาชีวศึกษา ดังนั้นการปรับ
ภาพลักษณใหมการอาชีวศึกษาใหทันสมัยไมทะเลาะวิวาท พัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนใหมีคุณภาพตามบริบทในแตละภูมิภาคเม่ือเรียนจบมีความ กาวหนาทาง
อาชีพการงานสิ่งเหลานี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและภาคเอกชนรวมมือกัน 
โดยความรวมมือระหวางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สำนักงานการ
อาชีวศึกษาและหนวยงานอ่ืนๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะสำนักงาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พยายามใหเกิดความสำเร็จเห็นเปนรูปธรรม ซ่ึงจะทำให
ภาพลักษณของอาชีวศึกษาดีข้ึนเพราะภาพลักษณดังกลาวมีอิทธิพลตอการเลือกเขา
ศึกษาตอของนักเรียนเปนอยางมากและสิ่งสำคัญเม่ือทำแลวควรสงเสริมสนับสนุน
การประชาสัมพันธการศึกษาตออาชีวศึกษา เพ่ือเปนการแจงขอมูลขาวสารให
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและผูปกครองไดทราบมีความรูความเขาใจท่ี
ถูกตองเก่ียวกับการศึกษาตอในสายอาชีวศึกษา โดยเฉพาะการนำเสนอขอมูล
เก่ียวกับความตองการของตลาดแรงงาน รวมท้ังประโยชนและโอกาสความกาวหนา
ท่ีจะไดรับจากการศึกษาอาชีวศึกษา เพราะขณะนี้เปนชวงท่ีประเทศไทยตองปรับตัว 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกเพ่ิมขีดความสามารถของการ
แขงขันพรอมท้ังสนับสนุนการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ดังนั้นสถานศึกษาจะตองจัด 
การศึกษาอาชีวศึกษาใหตอบสนองการเปลี่ยนแปลงนี้ใหได 

3.5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาท่ีทานรับผิดชอบอยูทานมีนโยบายในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันการศึกษาของทานเปนอยางไร และมีความเชื่อม่ัน
จากบุคลากรหรือไม อยางไร ผลจากการสัมภาษณเชิงลึก พบวาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ไดยืดการประเมินตามระเบียบหลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สงพรอม
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/482 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2551) 

 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนางานบุคลากรภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนาบุคลากรภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร การบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพนั้นยังตองคำนึงถึงนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาใหมีมาตรฐานเทียบไดระดับสากล โดยสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาเปนองคกรหลักท่ีมุงม่ันผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 
สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสงผลตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ โดยการผลักดันใหวิสัยทัศนและพันธกิจบรรลุตามเป าหมายนั้น โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดกำหนดยุทธศาสตรไว 6 ยุทธศาสตรคือ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพ
มาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจเก่ียวกับการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝกอบรมวิชาชีพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและความเปนเลิศทางวิชาชีพ การพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพจะเนนการผลิตกำลังคนใหมีคุณภาพมาตรฐาน มีเสนทางอาชีพท่ี
ชัดเจน  
 ยุทธศาสตรท่ี 2 : สรางเครือขายและสงเสริมความรวมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนให
ตรงตามความตองการของประเทศ ตองไดรับรวมมือกับองคกรท่ีตองการใชกำลังคน ตั้งแตภาคการ
ผลิตเอกชน รัฐวิสาหกิจและชุมชน เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาท้ังใน
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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และตางประเทศนำไปสูการกำหนดหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนการสอนในการผลิตกำลังคน
ไดตรงกับความตองการภาคการผลิตและความตองการของผูใชโดยมีเปาประสงคเพ่ือผลิตและ
พัฒนากำลังคนสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและทองถ่ิน  
 ยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา คุณภาพของการอาชีวศึกษามี
ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาองคประกอบท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีจะสงผลตอคุณภาพ การปฏิรูป
ระบบราชการ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีพ.ศ. 2546 
และหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management 
Quality Award : PMQA) ซ่ึงเปนเครื่องมือในการพัฒนาองคกรไปสูความเปนเลิศในขณะท่ี
กฎหมายการอาชีวศึกษาไดระบุถึงการจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา ซ่ึงตองมีการพัฒนาระบบการ
บริหารและจัดการในรูปแบบสถาบันการอาชีวศึกษาควบคูไปดวย  
 ยุทธศาสตรท่ี 4 : ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
มุงเนนการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพใหประชาชนทุกคนมีโอกาสเขาถึงการศึกษา ดานวิชาชีพ
ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ท้ังการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  
 ยุทธศาสตรท่ี 5 : การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสรางเสริมความม่ันคงของรัฐ สงเสริมการจัด
การศึกษาในจังหวัดชายแดนใหเปนกลไกเสริมสรางความสมานฉันท สันติวิธีวิถีประชาธิปไตยบน
พ้ืนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเปนอัตตลักษณของแตละพ้ืนท่ี มีความรวมมือ
ระหวางประเทศดานการศึกษาแลกเปลี่ยนความรูพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ เตรียมความพรอมรองรับ
การเปดเสรีการคาในอนาคต โดยหวังผลใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาวิชาชีพในภูมิภาค
โดยเฉพาะสาขาท่ีมีศักยภาพและความพรอม 
 ยุทธศาสตรท่ี 6: สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี เพ่ือให
การอาชีวศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรูต้ังแตการพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหเอ้ือตอการ
เรียนรูการสรางองคความรูและนวัตกรรมทางวิชาชีพ การเชื่อมโยงการวิจัยกับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนวิชาชีพมีกลไกนำผลการวิจัยไปใชประโยชนไดจริง  
 จาก 6 ยุทธศาสตรท่ีกลาวมา ในขณะนี้มีการกำหนดกรอบการดำเนินงานในการผลิตและ
พัฒนากำลังคนระดับอาชีวศึกษา ใหมีปริมาณและคุณภาพตรงตามความตองการของสถาน
ประกอบการ สามารถรองรับนโยบายการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญของภาครัฐท่ีจะ
เกิดข้ึนและกำหนดนโยบายเชิงรุก เพ่ือเตรียมความพรอมรองรับการเคลื่อนยายแรงงานเสรี จึงเปน
ภารกิจของอาชีวศึกษาท่ีตองดำเนินงานตามกรอบขอตกลงของประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ ตาม
เปาหมายท่ีตั้งไว  
 2. เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาบุคลากรภายในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จากการสัมภาษณ เชิงลึกสรุปไดวาในปจจุบันการสราง
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ภาพลักษณเปนแนวคิดท่ีองคการธุรกิจตางตระหนักถึงความสำคัญอยางสูง โดยพยายามพัฒนากล
ยุทธการสรางภาพลักษณอยางเปนระบบจากเดิมท่ีอาศัยการประชาสัมพันธเปนเครื่องมือหลักมา
เปนการประยุกตและผสมผสานกลยุทธการสื่อสารหลากหลายรูปแบบโดยใชเทคนิควิธีตาง ๆ อยาง
เปนเอกภาพ เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานสูเปาหมายภาพลักษณท่ีพึงประสงคขององคการ การปรับ
ภาพลักษณและการประชาสัมพันธเชิงรุกของอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและภาคเอกชนกำลังดำเนินการ
อยางเรงดวน เนื่องจากภาพลักษณเชิงลบของการศึกษาในประเภทอาชีวศึกษาประสบปญหาดาน
ภาพลักษณนักเรียนท่ีเรียนไมดี ชอบทะเลาะวิวาท มีปญหายาเสพติดเปนตน สงผลใหผูเรียนไมเลือก
ศึกษาตอประเภทอาชีวศึกษารวมท้ังผูปกครองไมสนับสนุนบุตรหลานใหศึกษาตอประเภท
อาชีวศึกษา ดังนั้นการปรับภาพลักษณใหมการอาชีวศึกษาใหทัน สมัยไมทะเลาะวิวาท พัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตามบริบทในแตละภูมิภาค เม่ือเรียนจบมีความกาวหนาทาง
อาชีพการงานสิ่งเหลานี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและภาคเอกชนรวมมือกัน โดยความรวมมือ
ระหวางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สำนักงานการอาชีวศึกษาและหนวยงานอ่ืนๆ ใน
สังกัดกระทรวง ศึกษาธิการโดยเฉพาะสำนักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พยายามใหเกิดความสำเร็จ
เห็นเปนรูปธรรม ซ่ึงจะทำใหภาพลักษณของอาชีวศึกษาดีข้ึนเพราะภาพลักษณดังกลาวมีอิทธิพลตอ
การเลือกเขาศึกษาตอของนักเรียนเปนอยางมากและสิ่งสำคัญเม่ือทำแลวควรสงเสริมสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธการศึกษาตออาชีวศึกษา เพ่ือเปนการแจงขอมูลขาวสารใหนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนและผูปกครองไดทราบมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการศึกษาตอในสาย
อาชีวศึกษา โดยเฉพาะการนำเสนอขอมูลเก่ียวกับความตองการของตลาดแรงงาน รวมท้ังประโยชน
และโอกาสความกาวหนาท่ีจะไดรับจากการศึกษาอาชีวศึกษา เพราะขณะนี้เปนชวงท่ีประเทศไทย
ตองปรับตัว เพ่ือรองรับการเปลี่ยน แปลงทางเศรษฐกิจของโลกเพ่ิมขีดความสามารถของการแขงขัน
พรอมท้ังสนับสนุนการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ดังนั้นสถานศึกษาจะตองจัด การศึกษาอาชีวศึกษา
ใหตอบสนองการเปลี่ยนแปลงนี้ใหได จากขอมูลท่ีกลาวมาผูท่ีมีสวนเก่ียวของ และอยูในแวดวงการ
อาชีวศึกษาใหความสำคัญเก่ียวกับภาพลักษณอาชีวศึกษาไวเชนกัน การอาชีวศึกษาทราบถึงปญหา
ท่ีเกิดข้ึนจึงพยายามสรางภาพลักษณใหมลดการไมทะเลาะวิวาทของนักเรียนลง มีการทำความ
รวมมือกับสถานประกอบการท้ังภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยไดมาตรฐานเม่ือ
นักเรียนจบการศึกษาแลวมีงานทำ การอาชีวศึกษาจึงกำหนดกรอบนโยบายท่ีสอดคลองกับปญหา
และสถานการณมีการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาใหมีมาตรฐานเทียบไดในระดับสากลสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ มีการขยายและยกระดับ
การเรียนการสอนแบบระบบทวิภาคีเพ่ือยก ระดับผลผลิตทางอาชีวศึกษาใหมีความรูเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมากข้ึน เพ่ิมรูปแบบความรวมมือกับตางประเทศมากข้ึนและสรางเครือขายอาชีวศึกษา
อาเซียน เพ่ือพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลาง อาชีวศึกษาภูมิภาค ท้ังนี้สำนักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาไดมอบหมายใหวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐและวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในประเทศ
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ไทยจัดทำแผนปฏิบัติการ เพ่ือนำกรอบแนวทางตามนโยบายดังกลาวสูการปฏิบัติใหบังเกิดผลอยาง
เปนรูปธรรมและบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว หากสามารถปฏิบัติไดสำเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว
ภาพลักษณอาชีวศึกษาเอกชนจะเปนท่ียอมรับจากนักเรียน ผูปกครอง สถานประกอบการและ
ประชาชนโดยท่ัวไป 
 การปองกันปญหาการประเมินท่ีขาดระเบียบและมีความสับสนยุงยากจะทำไดโดย
กำหนดระเบียบปฏิบัติใหเหมาะสมชัดเจนเปนท่ีเขาใจโดยท่ัวกัน เพ่ือใหปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
ระเบียบปฏิบัติงานบุคคลวาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยท่ัวไปจะมีเนื้อหาสาระ 10 
ประการดังตอไปนี้ 
 1. หลักการและเหตุผลเปนการใหคำอธิบายวาเหตุใดจึงตองกำหนดให มีระเบียบ
ปฏิบัติงานบุคคลวาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยท่ัวไปจะใหเหตุผลวาเนื่องจากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสำคัญในการนำผลไปทางการบริหารจะตองจัดทำอยางรอบคอบ
และปฏิบัติอยางถูกตอองสอดคลองเปนแนวเดียวกัน ดังนั้นจึงกำหนดระเบียบปฏิบัติใหผูประเมินผล
การปฏิบัติงานไดรูเขาใจตรงกันและปฏิบัติอยูในมาตรฐานเดียวกันและอาจจะใหเหตุผลอ่ืนเพ่ิมเติม
ได  
 2. วัตถุประสงคเปนการแจงใหรูวาองคกรตองการอะไรจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยท่ัวไปมักจะระบุวัตถุประสงคเพ่ือเปนขอมูลทางการบริหารท่ีจะใชประกอบการ พิจารณาแตงตั้ง
โอนยายเลื่อนตำแหนงพนักงานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถหรือเพ่ือการหาความจำเปนใน
การฝกอบรม หรือเพ่ือเปนขอมูลในการพิจารณาความดีความชอบ หรือเพ่ือเปนขอมูลในการแจง
และหารือผลการปฏิบัติงานใหพนักงานไดทราบจุดเดน หรือขอความ ปรับปรุงแกไขในการ
ปฏิบัติงาน รวมท้ังเปนขอมูลสำหรับการพัฒนางานในแตละหนวยงาน ภายในองคกรตอไป  
 3. นโยบายเปนการกำหนดหลักการเพ่ือเปนกรอบหรือแนวทางปฏิบัติในการประเมินผล
การปฏิบัติงานอันจะเปนการชวยใหผูประเมินและผูเก่ียวของปฏิบัติอยูในหลักการหรือแนวทาง
เดียวกัน โดยท่ัวไปจะระบุจุดมุงหมายท่ีตองการมุงเนนเปนพิเศษหรือใหขอควรคำนึงในดานตาง ๆ ท่ี
ฝายจัดการมีความสนใจเปนพิเศษ เชน มุงผลทางดานการนำขอมูลไปเตรียมการพัฒนาพนักงานเพ่ือ
รองรับการขยายงานเปนตน 
 4. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานและวิธีการเปนกำหนดข้ันตอนการประเมินผล
การปฏิบัติ งานวาผูประเมินจะตองปฏิบัติอยางไรกอนหลังและดำเนินการประเมินเปนข้ันๆ อยางไร 
มิใชเพียงการกรอกแบบประเมินก็ถือวาไดประเมินแลวนอกจากนี้จะกำหนดวิธีการในการประเมินผล
การปฏิบัติงานวาจะใชวิธีใดท่ีเหมาะสมตามสถานการณ และฝายจัดการได พิจารณาใหความ
เห็นชอบดวยแลว  
 5. ลักษณะของแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเปนการกำหนดใหผูประเมินไดรูวาองคกร
ไดพิจารณาออกแบบประเมินโดยยึดหลักอะไรเปนแนวทางกำหนดแบบประเมิน เชน มีหลักการให
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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สามารถใชประเมินผลการปฏิบัติงานโดยแยกจากการประเมินผลศักยภาพของผูรับการประเมินมี
หลักการใหสะดวกและประหยัด เวลาในการท่ีไมตองคิดคำนวณผลการประเมินมีหลักการท่ีจะ
ปองกันหรือลดอคติในการประเมินหรือขอผิดพลาดในกรณีอ่ืน ๆ รวมท้ังอาจมีหลักการใหสามารถ
สำรวจความจำเปนในการฝกอบรมโดยแยกเปนเอกสารตางหาก เพ่ือมิใหฝาย ฝกอบรมตองมารับรู
ผลการประเมินอ่ืน ๆ ท่ีไมเก่ียวของ  
 6. ปจจัยและการถวงน้ำหนักเปนการอธิบายหลักการในการกำหนดปจจัยหลักท่ีนำมา
เปนหัวขอประเมิน เพ่ือจะไดขอบงชี้ผลการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับระดับและลักษณะงานท่ี
ประเมินการถวงน้ำหนักเปนการใหความสำคัญของแตละปจจยัเพราะปจจัยเดียวกันแตประเมินตาง
ระดับหรือตางลักษณะงานจะมีน้ำหนักไมเทากัน จึงตองมีขอกำหนดระบุน้ำหนักของแตละปจจัย
ตามระดับและลักษณะงานไว  
 7. คำจำกัดความเปนการใหนิยามความหมายของคำตางๆ เพ่ือใหเขาใจตรงกันท่ัวทุก
หนวยงานและองคกร เชนผูประเมิน หมายถึงผูบังคับบัญชาโดยตรงในหนวยงานท่ีผูรับการประเมิน
สังกัดอยู ผูรับการประเมิน หมายถึงผูดำรงตำแหนงท่ีเปนผูใตบังคับบัญชาของผูประเมินโดยตรง 
ผูอนุมัติ หมายถึงผูบังคับบัญชาระดับฝาย หรือผูบังคับบัญชาระดับสูงข้ึนไปอีกหนึ่ง ระดับในสังกัด
ของผูรับการประเมิน ระดับดีเลิศ หมายถึงปฏิบัติงานไดดีอยางยิ่งจนไมมีใครเทียบได ระดับดีมาก 
หมายถึงปฏิบัติงานไดดีเกินวามาตรฐานท่ีกำหนดไวอยางสม่ำเสมอ ระดับดี หมายถึงปฏิบัติงานได
ตามมาตรฐานท่ีกำหนดไว ระดับพอใช หมายถึงปฏิบัติงานต่ำกวามาตรฐานเล็กนอยพอท่ีปรับปรุงได 
ระดับยังใชไมได หมายถึงปฏิบัติงานต่ำกวามาตรฐานมาก ไมวาจะพิจารณาในดานใด  
 8. แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลและขอพึงระวังเปนการกำหนดลำดับงานในการ
ประเมิน ผลการปฏิบัติงานวาจะตองปฏิบัติอยางไร โดยท่ัวไปอาจกำหนดแนวทางปฏิบัติให
ดำเนินการดังตอไปนี้ 8.1 เตรียมการเบื้องตน 8.2 เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 8.3 เสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 8.4 ทบทวนการปฏิบัติงานเพ่ือแจงและ
หารือผลการปฏิบัติงานกับผูรับการประเมินสวนขอพึงระวังอาจใหขอแนะนำแกผูประเมินในการใช
มาตรการปองกันขอท่ีอาจผิดพลาดในการประเมิน เพราะขาดความเขาใจหรือความมีอคติลำเอียง 
ซ่ึงขอผิดพลาดท่ีตองระวัง ไดแกประเมินใหมีผลกลาง ๆ (the central tendency) ประเมินโดยใช
ความประทับใจบางอยาง (the halo effect) เปนตน  
 9. กำหนดวันและระยะเวลาการประเมิน เปนการปองกันไมใหเกิดความลาชาในการจัด
เตรียมการประเมิน และมิใหเกิดขออางเรื่องไมมีเวลาประเมินหรือสงแบบประเมินลาชาเพราะมี
ผูใตบังคับบัญชาจำนวนมากจึงประเมินไมทันตามกำหนดเม่ือมีระเบียบปฏิบัติท่ีกำหนดเวลาไวอยาง
เหมาะสมแลว ทุกฝายท่ีเก่ียวของก็จะปฏิบัติหนาท่ีตามกำหนดเวลาโดยไมมีขออางใด ๆ  
 10. การแจงและหารือผลการปฏิบัติงานเปนขอกำหนดเพ่ือใหผูประเมินจะตองสื่อสาร
กลับ (feedback) ใหผูรับการประเมินไดรูผลการประเมินและไดรวมหารือผลการปฏิบัติงานวาจะ
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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รักษาผลสำเร็จไวอยางไรในสวนท่ีควรจะปรบัปรุงจะทำอยางไร ผูรับการประเมินเห็นดวยหรือไมเห็น
ดวยกับผลการประเมินเพียงใดงานท่ีไมประสบผลสำเร็จจะใหผูประเมินซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาใหการ
สนับสนุนชวยเหลืออยางไร 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะนำผลการวิจัยไปใช 
 1. สถานศึกษาควรมีนโยบายท่ีชัดเจนในการพัฒนา ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการ
เรียนการสอน และเทคนิคการสอนท่ีทันสมัยและหลากหลาย ทำใหไมมีทิศทางและไมเห็นความ
จำเปนในการพัฒนาพฤติกรรมของบุคลากร 
 2. ฝายวางแผนและพัฒนาควรเรงพัฒนาการปฏิบัติงานโดยเพ่ิมบุคลากรท่ีมีความรูความ 
สามารถเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในงานกิจกรรมดานการจัดสงขอมูลใหศูนยขอมูลการศึกษาเพ่ืออาชีพและ
ตลาดแรงงาน กิจกรรมการรวบรวมและเผยแพรขอสนเทศเก่ียวกับแหลงอาชีพและวิธีแบงแนวทาง
ในการประกอบอาชีพ โดยจัดบอรดประชาสัมพันธใหเดนชัดยิ่งข้ึน และกิจกรรมการตรวจสอบ
ผลผลิตและการผลิตใหตรงกับตนทุนการผลิต 
 3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควร นำรูปแบบการพัฒนาบุคลากรภายใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร เผยแพรกับสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากรภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาอ่ืน ๆ ตอไป 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  
 1. ควรนำผลท่ีไดจากการวิจัยครั้งนี้ ไปศึกษาวิเคราะหในแตละองคประกอบ รวมท้ัง
พัฒนาแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือใหไดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนอยางเปนรูปธรรมมากข้ึน 
 2. ควรนำผลการวิจัยครั้งนี้ ไปตอยอดทดลองใชเพ่ือยืนยันผลการทดลองใชรูปแบบการ
พัฒนาบุคลากรภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร และพัฒนารูปแบบตอไป 
 3. ควรนำผลการวิจัยครั้งนี้ ไปตอยอดใหไดมาซ่ึงการพัฒนาบุคลากรภายในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนท่ีเหมาะสมกับบริบทของวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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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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 ประเด็นเงินวัดเงินพระศาสนา “เงินทอนวัด ไล่จับพระสึก ทางโลกล  าเส้นทางธรรม” 
(ไทยรัฐ : 15 มิถุนายน 2561) กลายเป็นกรณีพิพาทระหว่างรัฐกับศาสนา กลายเป็นประเด็น
ถกเถียงและยังหาบทสรุปร่วมกันไม่ได ้จนเป็นปัญหาไปทั่วประเทศต่อการบริหารเงินวัด เงินพระ
ศาสนา รวมทั้งการบริหารที่ไม่โปร่งใส ค าถามทวนสอบจึงเกิดข้ึน “เจาะเงินฝากวัด 3 แสนล้าน 
'เจ้าอาวาสคุม-ท าบัญชีไม่เป็นระบบ-ขาดธรรมาภิบาล'” (กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล TCIJ 13 ส.ค. 
2557) ถึงความโปร่งใส ธรรมาภิบาล และการเงินที่ตรวจสอบไม่ได ้ดังนั้นในการเขียนในบทความ
นี้จะได้น างานของ ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม ที่ท าวิจัยเรื่อง “การบริหารการเงินของวัดในประเทศ
ไทย : ความสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล” (2557/2014) พร้อมน าผลการวิจัยมาตีพิมพ์
เผยแผ่ในวงกว้าง เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นเงินวัดที่ถูกน ามาเป็นประเด็นในช่วงเวลาน้ี (พ.ค.-
มิ.ย.2561) โดยงานวิจัยนี้ได้แสวงหาองค์ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเงินวัด 
แนวปฏิบัติต่อการบริหารจดัการเงินของวัด ของพระศาสนา ให้ออกมาเป็นมาตรการและทางออก
ที่เหมาะสม ดังปรากฏในงานวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาทรัพย์สินของวัดและพระศาสนาให้เป็นไปใน
ทิศทางที่พึงประสงค์ให้เกิดการขับเคลื่อนในภาพรวมต่อการบริหารสินทรัพย์ของวัดและของ
พระพุทธศาสนาในอนาคตให้เป็นสินทรัพย์ทีเ่ปน็ไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและพระพุทธศาสนาได้
อย่างแท้จริง  

 
ภาพที่ 1 ผลการวิจัยของ ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม ภายใต้สัดส่วนรายได้และการบริหารเงินของวัดใน

พระพุทธศาสนาของประเทศไทย (ภาพ : ออนไลน์) 
 
แนวทางการบริหารเงินของวัดในประเทศไทย 
 จากงานวิจัยของ ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม ให้ข้อมูลว่า “ประเทศไทยมีวัดจ านวนทั้งสิ้น 
37.075 วัด โดยได้ท าการส ารวจวัดจ านวน 490  แห่งใน 15 จังหวัด พบว่าวัดโดยเฉลี่ยมีรายได้ปี
ละ 3.2 ล้านบาท โดยมาจากเงินบริจาคเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน เช่น งานซ่อมแซม เฉลี่ย
ประมาณ 2 ล้านบาท รองลงมาคือ รายรับจากการสร้างพระเครื่องบูชาเฉลี่ยประมาณ 1.4 ล้าน
บาท และเงินบริจาคในโอกาสพิเศษเฉลี่ยประมาณ 1 ล้านบาท  ขณะที่รายจ่ายประมาณ 2.8 
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เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ล้าน โดยมากเป็นค่าก่อสร้างและซ่อมแซม รองลงมาเป็นค่าบ ารุงรักษาสถานที่และอุปกรณ์เฉลี่ย
ประมาณ 4.5 แสนบาท  เมื่อคูณกับรายได้ของวัดกับจ านวนวัดที่มีอยู่ในประเทศไทยก็คาดกันว่า
แต่ละปีจะมีเงินหมุนเวียนในวัดประมาณ 1-1.2 แสนล้านบาท" (Nada Chunsom,2014 : 108-
141)    
 ในส่วนแนวทางการบริหารเงินตามหลักธรรมาภิบาล ผู้วิจัยคือ ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม ให้
ข้อมูลว่า การทุจริตและปัญหาการบริหารจัดการเงิน สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเชิงกฏหมายที่ไม่
รัดกุมและมอบอ านาจให้กับเจ้าอาวาสมากเกินไป ไม่มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจเจ้า
อาวาส ซึ่งท าหน้าที่ทุกอย่าง แม้กระทั่งการแต่งตั้งให้บุคคลอื่นมาท าหน้าที่  ที่ไม่ใช่กิจของสงฆ์ 
เช่น ไวยาวัจกรหรือคณะบุคคลที่เข้ามีบทบาทในการสนับสนุนเจ้าอาวาสโดยไม่มีการตรวจสอบ
ถ่วงดุลย์ ส่วนต าแหน่งไวยาวัจกร ไม่ได้มีการก าหนดคุณสมบัติในเชิงการบริหาร เป็นเพียง
ข้อก าหนดในลักษณะกว้าง ๆ ทั้งที่วัดเป็นนิติบุคคล ตามกฏหมายต้องมีการบริหารจัดการที่เป็น
ระบบและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้เสนอแนวทางแก้คือ ท าให้
กฏหมายรัดกุมมากขึ้น เพิ่มอ านาจและบทบาทในการตรวจสอบถ่วงดุลเจ้าอาวาส ข้อกฏหมาย 
ตาม  พ .ร.บ .คณะสงฆ์  ปัจจุ บันที่ ก าหนดให้ทุก วัดส่ งบัญ ชีทรัพย์สินมาให้ ส านั กงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พ.ศ.) นั้นยังไม่เพียงพอ ต้องมีระบบตรวจสอบและเปิดเผยรายงาน
ทรัพย์สินดังกล่าวด้วย  (Nada Chunsom,2014 : 108-141) ข้อมูลที่น าเสนอจึงเป็นการสะท้อน
หลักฐาน ข้อมูลผ่านงานวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอแนวทางโดยรวมไว้คือ  
     ก.ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  การทุจริตและปัญหาการบริหารจัดการเงิน สะท้อน
ให้เห็นถึงปัญหาเชิงกฎหมายที่ไม่รัดกุมและมอบอ านาจให้กับเจ้าอาวาสมากเกินไป ไม่มีกลไกการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจเจ้าอาวาส ไวยาวัจกรหรือคณะบุคคล ไม่ได้มีการก าหนดคุณสมบัติ
ในเชิงการบริหารจัดการ เป็นเพียงข้อก าหนดในลักษณะกว้าง ๆ ทั้งที่เป็นวัดเป็นนิติบุคคล ตาม
กฎหมายต้องมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ทางแก้คือ ท า
ให้กฎหมายมีความชัดเจนรัดกุมมากข้ึน เพ่ิมอ านาจและบทบาทในการตรวจสอบถ่วงดุลเจ้า
อาวาส ข้อกฎหมายตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ที่ก าหนดให้ทุกวัดส่งบัญชีทรัพย์สินมาให้ ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พ.ศ.) นั้นยังไม่เพียงพอ ต้องมีระบบตรวจสอบเปิดเผยรายงาน
ทรัพย์สินดังกล่าวด้วย มีข้อมูลว่าในปี 2559 วัดส่งรายงานบัญชีทรัพย์สินมาถึง 90 เปอร์เซ็นต์ 
แต่หลักฐานที่พบเป็นเพียงการส่งแจ้งเพื่อทราบ ไม่ได้มีการน าเสนอเผยแผ่เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสตรวจสอบได้แต่อย่างใด ในหลักธรรมาภิบาลไม่เปิดเผยเท่ากับปิดช่องที่จะท าให้คนเห็น
และทราบว่ามีเงินมากน้อยแค่ไหนในระบบ นอกจากนี้ ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม ยังได้เสนอว่า 
วิวัฒนาการของ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้อ านาจกับคณะสงฆ์ปกครองกันเอง 
เพราะฉะนั้นการปรับแก้ต้องเกิดการผลักดันของคณะสงฆ์เป็นหลัก “การปฏิรูปกิจการสงฆ์
ผลักดันจากฝั่งฆราวาสอย่างเดียวไม่ได้ ทั้งสองฝั่งต้องเห็นชอบร่วมกัน คณะสงฆ์ต้องมีบทบาทใน
การปรับแก้มากกว่าฝั่งฆราวาสไปผลักดัน” (Nada Chunsom,2014 : 108-141)    
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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ภาพที่ 2 ธนาคารพระพุทธศาสนา แนวทางการจัดตั้งการบริหารการเงินของวัดและของพระศาสนา

ในรูปของการออมเพื่อเพิ่มทุนทางศาสนา (ภาพ : ออนไลน์) 

ข.การบริหารแบบ One Step ส าหรับกลไกในการบริหารจัดการการเงินของวัดนั้น 
โดยวัดแต่ละวัด ตั้งชาวบ้าน ฆราวาส ที่ปรากฏในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เรียกว่าไวยาวัจกร ที่
ไปช่วยงานของวัด ส่วนใหญ่วัด 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ แต่มีปัญหาเชิงระบบคือไวยาวัจกรแต่งตั้งโดย
เจ้าอาวาสเพียงคนเดียว มีคณะกรรมการการที่แต่งตั้งโดยเจ้าอาวาสทั้งเครือข่ายเป็นคนที่เนื่อง
ด้วยเจ้าอาวาส   (Nada Chunsom,2014 : 108-141) กรรมการวัดก็ไม่ค่อยมีบทบาทในการ
บริหารหรือจัดการเงินเท่าใดนัก ดังนั้นวัดส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ได้มีโครงสร้างดูแลบริหาร
เงินอย่างเป็นระบบ ประชาชนเจ้าของเงิน ชาวบ้านไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีบทบาทในทางการ
บริหารจัดการเงินวัดเลย ซึ่งก็จะเป็นเจ้าอาวาสและเครือข่ายจนเป็นทีม่าของ “ญาติ-พี่น้อง” หรือ
ระบบ “ญาตาธิปไตย” ในหลายวัดก็มีการบริหารแบบช้ันเดียวโดยเจ้าอาวาสจึงเป็นด้านหลัก 

ค.วัดบริหารแบบปัจเจกระบบวัดเชิงเดียว (วัดใครวัดท่าน) และยังไม่เป็นระบบ โดยมี
ข้อมูลพบว่าการบริหารเงินของวัดส่วนใหญ่  74%  มีการบันทึกบัญชีรับจ่าย ในความหมายน้ี วัด
ส่วนใหญ่มีระบบบัญชีอยู่ แต่ก็มีข้อมูลว่า 1 ใน 4 ของวัดไม่บันทึกบัญชีรับจ่ายรายวัน  และมีส่วน
น้อยที่รายงานการเงินกันทุกเดือน คือเพียงประมาณ 25% ประมาณ 60% มีการตรวจบัญชีโดย
ผู้ตรวจบัญชี แต่วัดที่เหลือก็ยังไม่มีผู้ตรวจบัญชี แม้วัดที่มีการท าบัญชีมีการท ารายงานการตรวจ
บัญชี ก็ท าโดยมาตรฐานของวัดใครวัดมัน ไม่ใช่บัญชีโดยมาตรฐานของส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ 
มีวัดเพียง 4% ที่มีมาตรฐานบัญชีตามแนวปฏิบัติของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีสถิติ
พบว่าเพียง 36% ที่มีระบบตัดสินใจในการลงทนุ วัดแต่ละวัดจะมีที่ธรณีสงฆ์และทรพัย์สินจ านวน
มาก ก็ต้องมีกระบวนการดูแล แต่จ านวนมากก็ยังไม่มีระบบในการดูแล เพราะฉะนั้นถึงแม้วัดท า
บัญชี แต่บัญชีก็ไม่ได้มาตรฐาน ตรวจบัญชีไม่ทั่วถึง และไม่มีระบบบริหารทรัพย์สินอย่างเป็น
ระบบ"  (Nada Chunsom,2014 : 108-141) 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ภาพที่ 3 ผลการวิจัยยืนยันว่าสัดส่วนของรายได้วัดทั่วประเทศ เป็นไปเพื่อการพัฒนาศาสนสถานสิ่งสร้างกว่า 
90 เปอร์เซ็นท์ของรายได้ในแต่ละปี ซ่ึงในความเป็นจริงควรมีการจัดสัดส่วนอย่างเหมาะสม (ภาพ : ออนไลน์)  

 
ง.แนวทางแก้ไข ให้มีการปฎิรูปทั งระบบ ผู้วิจัยได้เสนอให้มีการปฏิรูปทั้งระบบ สาเหตุ

จากการที่วัดทั่วประเทศ ยังไม่มีระบบบริหารการเงินที่ดี เพราะฉะนั้นหน่วยงานที่ก ากับดูแลวัดก็
คือ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พ.ศ.) ควรให้วัดรายงานการเงินตามมาตรฐานที่ก าหนด 
มหาเถรสมาคม ควรออกกฎตั้งกรรมการวัดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการการคัดเลือก มิใช่
เป็นเพียงเจ้าอาวาสรูปเดียว รัฐและสังคมควรจะต้องช่วยฝึกผู้บริหารเงินให้วัดด้วย เพราะอาจไม่
มีความรู้ ว่าเข้าใจในการบริหารเงิน และชุมชนควรไปช่วยเป็นกรรมการวัดด้วย  (Nada 
Chunsom,2014 : 108-141)    
 จากข้อสรุปเป็นวิธีการในส่วนของการบริหารการเงินเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ตามหลักธรรมาภิบาล และก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรวัดและพระศาสนาได้อย่างแท้จริง จึง
เป็นการเสนอที่เป็นประโยชน์ส าหรับพระพุทธศาสนาจากผู้วิจัยโดยตรง  
 
รายได้ท่ีมาของเงินวัดกับแนวทางท่ีพึงด าเนินการ  
 การเงิน และการบริหารทรัพย์สินของวัดในพระพุทธศาสนา เป็นประเด็นขัดกันในวง
กว้าง พร้อมกับข้อเสนออันเป็นแนวทางในนามรัฐ เช่น การตรากฏหมาย การจัดตั้งสถาบันทาง
การเงิน เช่น ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระพุทธศาสนา เพื่อบริหารเงิน ศาสนสมบัติให้เป็ น
ประโยชน์อย่างสูงสุดต่อองค์กรพระพุทธศาสนาในภาพรวม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการเสนอ
แนวทางที่จะพึงปฏิบัติได้ คือ   
 1.ความโปร่งใสในการบริหารรายได้ หมายถึง ผู้วิจัยได้เสนอให้เกิดแนวปฏิบัติในเรื่อง
ธรรมาภิบาล โดยตั้งข้อสังเกตว่า เงินรายไดข้องวัด ที่มาจากการบริจาค เงินกฐิน  ในทางปฏิบัติ
ควรมีการน าเงินเข้าบัญชี หรือวางระเบียบทางการเงินอย่างเป็นระบบ และการตรวจสอบบัญชี
อย่างเป็นระบบ แนวคิดดังกล่าวปรากฏในงานของนักวิจัยอีกหลายท่านอาทิ ในงานของ พระครู
สาธิตวีรญาณ อยู่สุข (2015) ในเรื่อง “ ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการพันธกิจของวัด-
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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Governance in Administration of Temple’s missions” ที่ส่งเสริมให้วัดควรมีธรรมาภิ
บาลในการบริหารวัด ซึ่งรวมถึงการบริหารด้านการเงินและศาสนาสมบัติของวัดด้วยเช่นกัน   
 2. การสร้างประโยชน์จากศาสนสมบัติ แนวคิดหนึ่งที่ปรากฏในงานวิจัยคือการน าเงิน
รายได้ของวัด อาทิ ที่ดินอันเป็นที่ธรณีสงฆ์ น าไปปล่อยเช่า สร้างที่พัก เก็บค่ารถ ค่าจอดรถ ท า
อาคารพาณิชย ์หรือน าไปเช่าช่วงในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากที่ดินของวัดและพระพุทธศาสนาโดย
แนวทางคือมีเอกชน หรือหน่วยงานมาเช่าช่วง น าไปประกอบการในเชิงพาณิชย์ หรือการเปิดให้
ประชาชนเช่าเพื่อการอยู่อาศัย แต่ที่ผ่านมาการบริหารดังกล่าวเป็นไปตามความชอบใจของเจ้า
อาวาส หรือเครือญาติ ไม่ได้มีการบริหารอย่างเป็นระบบ และไม่สามารถตรวจสอบได้ ท าให้วัด
และพระศาสนาเสียโอกาสในการได้มาซึ่งเงินรายได้ในการบริหารวัดและกิจการพระพุทธศาสนา
ในองค์รวม  (Nada Chunsom,2014 : 108-141) ดังปรากฏในงานของ ใจ บุญชัยมิ่ ง (Jai 
Boonchaiming, 2017,pp.115-126) “การศึกษากลยุทธ์การพัฒนาวัดการจัดการสาธารณูปการ
ในจังหวัดพะเยา” ที่ให้ข้อมูลว่า “ ด้านการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด ปัญหาที่พบ
คือ ด าเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดศาสนสมบัติของวัดยังไม่เป็นระบบแก่พระภิกษุสามเณร” 
หรือในงานพระมหาทวี โพธิเมธี (โพธ์ิตาด) (2016 : 11-22) ในงานวิจัยเรื่อง “การบริหารการเงิน
ของวัดตามหลักธรรมาภิบาล ศึกษากรณีวัดในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี” ที่เสนอว่าการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพย่อมเกิดประโยชน์แก่พระศาสนา 
 3. เงินอุดหนุนจากรัฐ  จากสภาพจริงที่เกิดข้ึนสะท้อนเห็นว่าการใช้เงินภาษีจากรัฐใน
รูปแบบของการสนับสนุนงบประมาณผ่านส านักงานพระพุทธศาสนา ในรูปของเงินสนับสนุน
การศึกษา การสนับสนุนส านักปฏิบัติธรรม การสนับสนุนงบก่อสร้าง ร่วมทั้งเงินนิตยภัตต์พระ
สังฆาธิการในระดับช้ันต่าง ๆ ท าให้เกิดข้อบกพร่องช่องว่างในการบริหารงบประมาณ กรณีเกิด
เหตุการณ์ล้อมปราบจับพระระดับรองสมเด็จ “จับพระผู้ใหญ่-สึกพระดัง : กวาดล้างเพ่ือเร่ง
ปฏิรูปศาสนา?”  (ข่าวสด : 25 พฤษภาคม 2561) การใช้งบไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ไม่มี
โครงการ มีการทุจริตเรื่องเงินบ ารุงการศึกษาพระภิกษุสามเณรอย่างโรงเรียนพระปริยัติธรรม   
นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องการที่ วัดและการบริหารเงินงบประมาณผ่านระบบ ภาษีผ่านใบ
อนุโมทนาบัตร จากหลักฐานที่พบ "มีการยื่นแบบภาษี ภงด.91 หรือ ภงด.90  โดยบุคคลธรรมดา 
สามารถลดหย่อนภาษีได้หากมีหลกัฐานว่าได้ท าประโยชน์ในองค์กรทางการศึกษาและองค์กรการ
กุศลรวมทั้งวัดในพระพุทธศาสนา หากผู้บริจาคมีใบอนุโมทนาบัตรจากวัดที่บริจาคปัญหาความ
รั่วไหลจากระบบภาษี การคืนเงินภาษี ท าให้เกิดปัญหาในระบบภาษีจึงมกีระแสให้เกิดการจัดเก็บ
ภาษีวัด หรือมีการหักภาษีในที่จ่ายเพื่อป้องกันปัญหาจากการเรียกคืนภาษีจากระบบรัฐ “เริ่ม 
ม.ค.นี  ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องขอใบอนุโมทนาบัตร คืนภาษี” (ไทยรัฐ : 20 พฤษจิ
กายน 2560) โดยทางกรมสรรพากรให้เหตุผลว่า “..ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบที่
พัฒนาข้ึนเพื่อให้ศาสนสถานบันทึกข้อมูลการรบับริจาค ซึ่งจะเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ที่บริจาคสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคเพื่อแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่ และจะท าให้ผู้บริจาคได้รับเงินคืนภาษีได้เร็วข้ึน…”(ไทยรัฐ : 20 พฤษจิกายน 2560) 
 ดังนั้นในงานวิจัยได้เสนอปัญหาที่เกิดข้ึน พร้อมกับแนวคิดและทางออกเพื่อเป็นแนว
ปฏิบัติ รวมทั้งการที่นักวิชาการระบบบัญชี ระบบภาษี และการบริหารเงินเพื่อประโยชน์ของ
องค์กรศาสนาได้เสนอแนวทางเพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาระบบการบริหารการเงินและภาระงาน
อื่นที่เนื่องด้วยการเงินของวัดและของพระศาสนาเพื่อให้สอดคล้องทั้งหลักการบริหารเงิน และมี
ธรรมาภิบาลโปร่งใส สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา   

 
ภาพที่ 4 เงินวัด เงินพระศาสนาต้องส่งเสริมให้เกิดการจัดการศึกษาเพื่อการทรัพยากรมนุษย์ใน

พระพุทธศาสนา และสังคมไทย (ภาพ : ออนไลน์)  
การบริหารเงินและแนวทางท่ีควรเป็น 
  ข้อเสนอขององค์กรทางศาสนาและนักวิชาการจ านวนมาก เสนอให้มีการปรับแนว
ทางการบริหารทรัพย์สินทางพระพุทธศาสนาให้เกิดผลเป็นสิทธิประโยชน์อันพึงได้แก่องค์กร
ศาสนาในองค์รวม ดังนี้   

 1.แนวคิดในการจัดตั งทุนเพ่ือการบริหารเงินตามแนวพุทธ  มีการเสนอให้
จัดต้ังกลุ่มสัจจะสะสมทรพัย์ ในรูปการเงินเพือ่การสง่เสริมคุณภาพชีวิต ดังกรณีกลุ่มของท่านพระ
อาจารย์สุบิน ปณีโต แห่งวัดไผ่ล้อม หรืออาจารย์มนัส ขนฺติธมฺโม แห่งวัดโพธ์ิทอง จังหวัดจันทบุรี 
ไปจนกระทั่งเป็นสหกรณ์ และธนาคารพระพุทธศาสนา ผ่านร่างพระราชบัญญัติ ดังปรากฎ
แนวคิดและเจตนารมณ์ที่ว่า “การมีธนาคารพระพุทธศาสนาจะช่วยในการออมเงิน และระดมเงิน
มาเพื่อการพัฒนาส่งเสริม อุปถัมถ์ สนับสนุน และคุ้มครองการด าเนินงานด้านพระพุทธศาสนา 
และให้บริการธุรกรรมทางด้านการเงินแก่ประชาชนทั่วไป ตลอดถึงองค์กรทางพุทธศาสนา โดยไม่
ขัดต่อหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา”  โดยแนวคิดปรากฏในงานของ ของ ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต 
(Phichet Thangto,2013/2556,pp. 24-41) ปรากฏในบทความเรื่อง “การเงิน 3 ฐาน กองทุน 
สัจจะสะสมทรัพย์และธนาคารพระพุทธศาสนา” หรือในงานของ วินัย ทองย้อย (Vinai 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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Thongyoi,2557,pp.513-534) งานวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดตั งและการจัดการธนาคาร
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย”   แม้ที่สุดจะมีการเสนอร่าง พ.ร.บ.ธนาคารพระพุทธศาสนา 
ในช่วง พ.ศ.2555 โดยนายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ “'วิรุฬ'ยันผลักดันต้ังธนาคารพุทธต่อ” (คม ชัด ลึก : 
5 พฤศจิกายน 2555) แม้ผลที่เกิดข้ึนจะไม่สามารถจัดต้ังธนาคารได้  แต่นัยหนึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
มีแนวคิดในเรื่ององค์กรศาสนาควรมีการบริหารสินทรัพย์ของพระพุทธศาสนาให้เป็นระบบมาก
ข้ึน รวมไปถึงท าให้ทุนทางศาสนากลายเป็นทุนทีจ่ะช่วยเหลอืส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวพุทธใน
องค์รวมได้ แม้จะมีค าถามเพื่อให้เกิดความรดักุมมากข้ึน ในการบริหารทุนเพื่อพระพุทธศาสนาดัง
ปรากฏในงานของ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส  (2555) ได้เสนอแนวคิดในเรื่องการจัดตั้ง 
“ธนาคารพระพุทธศาสนา : เงินตรากับการพัฒนาจริยธรรมชาวพุทธ” เป็นการตั้งค าถามเพื่อ
ทวนย้อน ให้เห็นคุณค่า ตระหนึกถึงคุณธรรม และมูลค่า ที่จะท าให้ได้ทั้งหลักการ หลักคุณธรรม 
และคุณภาพชีวิตของชาวพุทธ สอดคล้องกับแนวคิดในงานวิจัยของ พระมหาทวี โพธิเมธี (โพธ์ิ
ตาด) (2016 : 11-22) ในงานวิจัยเรื่อง “การบริหารการเงินของวัดตามหลักธรรมาภิบาล 
ศึกษากรณีวัดในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี” ที่เสนอแนวคิดในเรื่องธรรมมาภิบาลกับการ
จัดสรรค์งบประมาณอย่างเป็นธรรม  ดังนั้นประเด็นนี้จึงสื่อถึงการเสนอแนวทางในการบริหาร
การเงินของวัดของพระศาสนาให้เกิดผลในเชิงของการจัดต้ังทุนเพื่อบริหารทุนไปสู่การน าทุนน้ัน
มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรในภาพกว้าง รวมทั้งการบริหารที่มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดด้วย  

 
ภาพที่ 5 ข้อเสนอจากผู้วิจัยในการแก้ปัญหาการเงินของวัดให้มีธรรมาภิบาล คือลดอ านาจเจ้าอาวาสในการ

บริหารสินทรัพย์ในเชิงระบบองค์รวม (ภาพ : ออนไลน์)  
 
 3. การจัดตั งส านักทรัพย์สินส่วนพระพุทธศาสนา หมายถึง แนวทางในการจัดต้ังหน่วย
บริหารสินทรพัย์ในพระพุทธศาสนา เพื่อน าไปสู่การลงทุนในมิติของศาสนาที่ต่อทุนให้เพิ่มบนฐาน
คิดแบบเมตตา เกื้อกูลและไม่เอาเปรียบ การบริหารสินทรัพย์ของพระพุทธศาสนา อาทิ ที่ธรณี
สงฆ์ การจัดสรรผลประโยชน์กัลปนาผลในเชิงศาสนาที่จะท าให้ศาสนาได้ผลประโยชน์ดอกผลอัน
เป็นผลได้ทางศาสนาในองค์รวม ดังปรากฏแนวคิดแนวปฏิบัติในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้ง
ที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547  (มติมหาเถรสมาคมที่ 180/2547 ครั้งที่ 11 : 20 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
 
 
  

Vol7 No._61.indd   185 24/7/2561   20:53:17

เมษายน 2547) ว่าส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยส านักงานศาสนสมบัติ ยังขาดความ
คล่องตัว ไม่สามารถปฏิบัติงานให้เกดิผลสัมฤทธ์ิตามเปา้หมายในการดูแลรกัษา และจัดการศาสน
สมบัติกลาง ศาสนสมบัติของวัด และวัดร้าง จึงควรให้มีองค์กรอิสระท าหน้าที่บริหารจัดการแทน 
ที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติให้มีกรรมการมหาเถรสมาคม จ านวน 4 รูป เป็นที่ปรึกษา  โดยมี
ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 73/2547 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2547 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการจัดตั้งส านักงานทรัพย์สินของพระพุทธ-ศาสนา ประกอบด้วย กรรมการมหาเถร
สมาคม 4 รูป เป็นที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และบุคคลภายนอก 
รวมทั้งสิ้น 29 รูป/คน จัดตั้งให้เป็น “ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระพุทธศาสนา (องค์การมหาชน) 
(ทพศ.) โดยมีการศึกษาแนวทางจัดตั้งส านักงาน  มีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฏหมาย
รับรองการใช้งานดังกล่าว และคาดว่าจะใช้ได้ในปี พ.ศ.2547 แต่ในทางปฏิบัติไม่ได้เกิดองค์กร
ส านักทรัพย์สินพระพุทธศาสนาดังที่ต้องการ แต่นัยหนึ่งได้สะท้อนให้เห็นความมุ่งหวังในการ
จัดต้ัง เพื่อบริหารสนิทรพัย์ให้เกิดประโยชน์และมีประสทิธิภาพ ซึ่งในช่วงสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนใน 
พ.ศ.2561 ที่มีประเด็นเกี่ยวกับการบริหารเงินของวัด ก็ได้มีการเสนอแนวคิดในเรื่องการจัดตั้ง
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระพุทธศาสนาออกมากอีกครั้ง 

 

 
ภาพที่ 6 เงินวัด เงินพระศาสนาต้องส่งเสริมสวัสดิการด้านสุขภาวะแก่พระสงฆ์ ชาวพุทธ ในรูปของสวัสดิ

ส าหรับชาวพุทธในองค์รวม “พุทธบริษัท” (ภาพ : ออนไลน์)  

 ดังนั้นในภาพรวมของผู้วิจัย  กับแนวคิดการบริหารสินทรัพย์ในพระพุทธศาสนา ซึ่ง
สามารถประมวลรวมได้ คือ (1) ในเรื่ องธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นประโยชน์กับองค์กร
พระพุทธศาสนา (2) เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตชาวไทย ชาวพุทธ และสมาชิก
ให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี ขับเคลื่อนในองค์รวมอย่างเป็นระบบ และมีคุณค่า (3) ท าให้เกิดความ
สุจริตตามหลักศาสนา และ (4) ท าให้เกิดคุณค่า มูลค่า และจิตวิญญาณที่สอดประสานกันอย่าง
เป็นระบบและเป็นคุณค่าแท้ในเชิงสังคมและศาสนา  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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  จากแนวคิดดังกล่าวแนวทางการจัดต้ัง หรือบริหารสินทรัพย์ในพระพุทธศาสนาควรเน้น
เพื่อประโยชน์ขององค์กรในองค์รวม เป็นไปเพื่อการพัฒนาหลักค าสอน พัฒนาศาสนิก และ
พัฒนาศาสนธรรม ศาสนวัตถุ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล จากงานวิจัยทีน่ ามาเปน็บทวิพากษ์นี้ 
ช้ีให้เห็นว่าสินทรัพย์ในพระพุทธศาสนามีจ านวนมาก แต่สิ่งที่จะต้องตระหนักคือการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล มูลค่าเหล่านั้นจึงจะเป็นประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนาและสังคมไทยในองค์รวมได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 1 แนวคิด สู่แนวทางการบริหารการเงิน ทรัพย์สินของวัดในพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนา สังคม และประเทศชาติในองค์รวม 

 

จากแผนภาพสะท้อนแนวคิดได้ว่าการจัดการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาเป็นความ
จ าเป็นต้องมี และด าเนินการให้เกิดข้ึน จากแผนภาพมีความชัดเจนว่าการบริหารทุน ทรัพย์สิน
คาดว่าจะท าให้เกิดประโยชน์ ต่อองค์กร อาจมีค าถามว่าแล้วจะบริหารความเสี่ยงอย่างไร รวมไป
ถึงจะเข้าสู่การแข่งขันด้วยกลไกปกติอย่างไร ซึ่งอาจเป็นค าถามที่ยังไม่มีค าตอบทีเดียว แต่ในทาง
การบริหารต้องมองที่ท าอย่างไรให้มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด  ในเมื่อทุนเหล่าน้ีเป็น
ทุนในพระพุทธศาสนา เป็นทุนที่ควรจะก่อให้เกิดรายได้ อย่างเหมาะสม สมดุล เป็นธรรม ไม่ใช่
ท าให้เกิดช่องว่างและกลโกงที่ไม่สุจริต รวมทั้งควรเป็นประโยชน์ในองค์รวมส าหรับชาวพุทธได้  

[รูปแบบ-องค์กร] ส านักทรัพย์สินส่วนพระพุทธศาสนา 
ที่น ารายได้ทั้งหมดของวัดสู่การบริหารอย่างเป็นระบบ 
เพื่ อ น า ผ ล ได้ สู่ ก า ร พั ฒ น า พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า 
ในองค์รวมทั้งบุคคลากร ระบบ และอื่นๆ ในนามศาสนา 

[ผลได้ -แนวปฏิบั ติ ] น าทุ น
ผลได้สู่ การพัฒ นางานคณ ะ
สงฆ์/งานพระพุทธศาสนา/งาน
ชา ว พุ ท ธ ใน องค์ ร วม /ง าน
ก า ร ศึ ก ษ า ศ า ส น า / ง า น
การศึ กษาชาติ /งาน พัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์/จัดสวัสดิการ
ใ ห้ ส ม า ชิ ก ใน สั ง ค ม ใน รู ป
สวัสดิการตามหลักศาสนา/ให้
การพัฒนาคนให้กับสังคมและ
ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ ใ น น า ม
พระพุทธศาสนา อ่ืน ๆ  ฯลฯ  

 

[การจัดการ-บรหิาร] ในรูปของคณะกรรมการที่มนีโยบาย
พัฒนาสินทรัพย์เพื่อประโยชนข์องศาสนา สังคม ประเทศชาติ 

[นโยบาย-จัดการ] ลงทุน พัฒนาทุน ทุนทางศาสนาให้เปน็
ทุนที่เปน็ประโยชน์ เป็นธรรม ตามหลักศาสนาไมเ่อาเปรียบ 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งศาสนา และสมาชิกในศาสนา  
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ภาพที่ 7 เงินวัด เงินพระศาสนาเพื่อสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภาพกว้างทั้งในเชิง

รูปแบบ ระบบ และค าสอน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 (ภาพ : วัดไทยในรัสเซีย : ออนไลน์) 

บทสรุป 
 จากบทความอันเป็นผลงานวิจัย สะท้อนข้อเท็จจริงตามแบบวิธีวิทยาของการวิจัย 
มองไปที่การบริหารสินทรัพย์ ของวัด ของพระศาสนา ที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เป็นประโยชน์ทั้งในเชิงคุณค่าและมูลค่า ก่อให้เกิดประโยชน์ในองค์รวม สร้างทั้ง
ประโยชน์ในการพัฒนาคน พัฒนาสังคม พัฒนาศาสนา ดังพุทธพจน์ที่ว่า  "สุขจากการมีทรัพย์ 
สุขจากการใช้จ่ายทรัพย์ และสุขจากการไม่เป็นหนี้" (องฺ.จตุกฺก. [ไทย] 21/62/105/อานัณย
สูตร-ว่าด้วยสุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้ ) แปลว่าทรัพย์จะมีประโยชน์ต้องบริหารให้ถูกดี มี
ประโยชน์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ คติทางพระพุทธศาสนามองปัจจัย 4 “อาหาร-ท่ีอยู่อาศัย-
เครื่องนุ่งห่ม-ยารักษาโรค” เป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการยังชีพ ดังพุทธพจน์ที่ว่า "ทรัพย์เสมอ
ด้วยโค หรือข้าวเปลือกไม่มี" (ส .ส. [ไทย] 15/13/13-นัตถิปุตตสมสูตร- ว่าด้วยสิ่งที่เสมอด้วย
บุตรไม่มี) เงินก็ส าคัญ แต่สิ่งที่ส าคัญกว่าคือธรรมชาติของชีวิตคือปัจจัยยังชีพพื้นฐาน 4 (ปัจจัย 4) 
พระพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธทุน ทรัพย์สิน แต่ให้มีการบริหารจัดการให้ถูกต้องเหมาะสม 
เหมาะสมกับสถานะ  นักบวช ฆราวาส ดังมีพุทพจน์ว่า "คนมีปัญญา หรือมีความขยันหมั่นเพียร
ย่อมหาทรัพย์ได้" (ส .ส. [ไทย]15/246/353-อาฬวกสูตร) ในความหมายก็คือทรัพย์สินดี มี
ประโยชน์ รู้จักใช้ รู้จักหาอย่างเปน็ระบบ รวมทั้งต้องสอดคล้องกับหลกัการใหญคื่อพระธรรมวินยั
ในพระพุทธศาสนา ทรัพย์สินในพระพุทธศาสนาต้องเป็นทรัพย์ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม 
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0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
  

Vol7 No._61.indd   176 24/7/2561   20:53:08

526
Vol.7 No.2 (Special Issue) April - Jun 2018

 

“ ” 
   

8-248-  

www.journal-social.mcu.ac.th/ E-mail : journal.mcu.soc@gmail.com 

 
 

4    

 
  

Vol7 No._61.indd   526 24/7/2561   21:14:39

527

 

Vol7 No._61.indd   527 24/7/2561   21:14:55



807185

ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
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วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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