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บทคัดย่อ 
การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิ

โมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ๒) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มี
ต่อแนวทางการส่งเสริมพระทรงพระปาฏิโมกข์ของพระสงฆ์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ ๓) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อแนวทางการ
ส่งเสริมพระทรงพระปาฏิโมกข์ของพระสงฆ์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการส ารวจด้วย
แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๗๖ กับกลุ่มตัวอย่าง คือ พระสงฆ์ในอ าเภอ 
โชคชัย จ านวน ๒๐๘ รูป ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้คือ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ ด้วยวิธี
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญจ านวน ๘ รูปหรือคน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนาสรุปเป็นความเรียง 

ผลการวิจัยพบว่า  

๑.พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในระดับ  
(x̅=๓.๖๕,S.D.=๐.๖๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน มากที่สุดคือ ด้าน
การปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) (x̅ = ๓.๖๙, S.D.= ๐.๖๘) รองลงมาคือ ด้านการตรวจสอบ 
(Check) (x̅ = ๓.๖๕, S.D. = ๐.๗๓ ) ถัดลงมาคือ ด้านการวางแผน (Plan) (x ̅= ๓.๖๕, S.D.= ๐.๗๒) 
น้อยที่สุดคือ ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) (x̅ = ๓.๖๐, S.D. = ๐.๖๙ ) 

 ๒. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ส่วนพระสงฆ์ที่มีพรรษา วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม (แผนกธรรม) วุฒิ
การศึกษาเปรียญธรรม (แผนกบาลี) และวุฒิการศึกาสามัญต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
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พระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

 ๓. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ใน
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ๑. ด้านการวางแผน (Plan) ขาดความพร้อมในการจัด
ฝึกอบรมที่ดี และการวางงานแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ๒.ด้านการปฏิบัติตาม
แผน (Do) ขาดบุคลากรที่พร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ท างานตามที่ก าหนด
ในแผนที่วางไว้ ๓. ด้านการตรวจสอบ (Check) การตรวจสอบไม่เป็นไปตามกระบวนการที่วางแผนไว้  
๔. ด้านการปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) ไม่มีการแก้ไขปรับปรุงการอบรมให้เหมาะสมกับหลักสูตร 
การอบรมยังคงเป็นรูปแบบเก่า ๆ ดังนั้นจึงควรมีการเตรียมการในการจัดฝึกอบรมให้เป็นระบบมากขึ้น 
มีการมอบหมายการท างานให้ชัดเจนขึ้น และเหมาะสมกับบุคลากรนั้น ๆ ควรมีการสรรหาบุคลากรที่
มีความรู้ ความสามารถในการจัด มีการปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้อย่างดี ควรมีการตรวจสอบโดยผู้
เชียวชาญโดยเฉพาะ ควรปรับปรุงหลักสูตรการอบรมให้ทันสมัย มีการใช้สื่อที่มีความน่าใจและ
เหมาะสมกับการอบรม โดยส านักฝึกอบรมต่าง ๆ จึงต้องมีการน าเอาหลักการบริหารการฝึกอบรมเข้า
มาพัฒนาร่วมด้วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการว่างแผนการท างานต่าง ก าหนด
วัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรม ให้เป็นไปตามขึ้นตอน มีการแบ่งงานกันท าอย่างชัดเจนไม่ให้ท างาน
ซ้ าซ้อนกัน มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนมีความอยากเรียนอยากเข้ามาฝึกอบรมให้ ด้วยการลงมือ
ปฏิบัติจริงตามกระบวนการที่วางแผนไว้ การปฏิบัติต้องเป็นสิ่งที่ง่ายและดึงดูดใจให้ผู้เรียนสามารถ
น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยู่ตลอดเวลาว่าเป็น
อย่างไร ผู้เรียนมีความรู้สึกอย่างไรที่ได้อบรมมา แล้วน ามาปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นไป
ในอนาคต 
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Abstract 
Objectives of this research were: 1. To study the conditions of the promotion 

of the Patimokkha reciting monks at Chok Chai District Nakhon Ratchasima Province, 2. 
To study the comparison of monks 'opinions on the promotion of the Patimokkha 
reciting monks at Chok Chai District Nakhon Ratchasima Province Classified by personal 
factors and 3. To study promotion of problems, obstacles, and recommendations for  
the ways to  promote  the Patimokkha reciting monks at  Chok Chai District Nakhon 
Ratchasima Province. 

 Methodology was the mixed methods: The quantitative research by survey 
method, collected data from 208 samples who were monks at Chokchai District, 
Nakhon Ratchasima Province with questionnaires that had reliability value at 0.976 and 
analyzed data with social research statistical program. The statistics used for data 
analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation, SD, t-test, F-test 
by one way ANOVA. The qualitative research collected data from 8 key informants by 
in-depth-interviewing and analyzed data by descriptive interpretation. 

 Findings were as follows: 
 1. Monks had opinions on promoting Patimokkha reciting monks at Chok Chai 

District Nakhon Ratchasima Province, by overall were high level with the mean, 
standard deviation values at  x̅= 3.65, SD = 0.63. Each aspect considered was also at 
high level. The aspect that was at highest level was appropriately improvement(Act) 
at x̅  = 3.69, SD = 0.68. Secondly, the monitoring(Check) was at  x̅= 3.65, SD = 
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0.73.Thirdly was planning(Plan) at x̅= 3.65, SD = 0 .72. The aspect that was at the least 
level was doing as planned(Do) at  x̅= 3.60, S.D. = 0.69. 

 2. The results of the hypothesis testing were found that monks with different 
ages did not have different opinions on the promotion of the Patimokkha reciting 
monks at Chok Chai District Nakhon Ratchasima Province, rejecting the set research 
hypothesis. As for the monks with different  Buddhist Lents, Dhamma Studies (Dharma 
Division), Dhamma Studies (Pali Section) and general educational levels had different 
opinions on  the promotion of the Patimokkha reciting monks at Chok Chai District 
Nakhon Ratchasima Province  with statistical significant value at 0.05, so accepting the 
set research hypothesis. 

 3. Problems, obstacles and recommendations regarding the promotion of  the 
Patimokkha reciting Monks at Chok Chai District Nakhon Ratchasima Province were  found that: 
1) Plann;  lack of readiness to organize good training and the division of responsibilities was 
not clear as it should be, 2) Do; lack of personnel who were  ready to work efficiently and did 
not work as planned, 3) Check; inspection did not follow the planned process. 4) Act; there 
was not  improvement of training curriculum. Training was still carried out in old fashion. 
Therefore, there should be appropriate preparation for more systematic training. Division of 
works must be  clearer and more appropriate for assigned personnel. There should be 
recruitment for more qualified personnel to handle the training according to the set plans. 
Inspection of the operation must be specifically checked by experts. There should be up-to-
date curriculum improvement with new and interesting media and appropriate for training. 
Findings from in-depth-interviewing the training monasteries were found that, the training 
should be integrated with management for effective development in the areas of planning, 
step-by-step objectives setting, clear division of works, redundancy avoidance, publicity to 
encourage trainees to participate in training, training by doing as set plans. Training must be 
easy and attractive the trainees can use in the real life with more efficiency. There should be 
continuously checked and evaluated how the trainees felt, what the trainees gained for more 
appropriate improvement of the training curriculum in the future. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
ขออนุโมทนาขอบคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้อ านวยการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ที่ได้ท าการเปิดสอนหลักสูตรนี้ขึ้นมา และความ
เมตตาคณะกรรมการคุมสารนิพนธ์ได้แก่ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานกรรมการควบคุมสาร
นิพนธ์ ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว กรรมการควบคุมสารนิพนธ์ ที่เมตตาอนุเคราะห์ให้ค าปรึกษาแนะน า 
ช่วยเหลือในการปรับปรุงแก้ไขสารนิพนธ์นี้ จนส าเร็จลุล่วงด้วยดีเสมอมา 

ขอขอบพระคุณ และเจริญพรคณาจารย์หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการเชิงพุทธ และขอบคุณเพ่ือนนิสิตทุกรูปที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือในด้านการเรียน พร้อมทั้ง
ค าแนะน าเพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์ ตลอดถึงให้ก าลังใจในการท าสารนิพนธ์ในครั้งนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ พระครูพิทักษ์ปทุมากร เจ้าคณะอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ที่ให้ความกรุณาอนุญาตเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และให้สัมภาษณ์ ช่วยเหลือเป็นอย่างดี 

ขอกราบขอบพระคุณ พระสมุห์เพรียว  อตฺตานุรกฺโข เจ้าอาวาสวัดละลม ผูมีพระคุณอัน
ยิ่งใหญผูใหทั้งท่ีอยูอาศัยใหความรแูละความเมตตา 
     ขออนุโมทนาขอบพระคุณหลวงพอนพรัตน์ ปิยธมฺโม คุณโยมชาตรี และญาติทุก ๆ ทาน
ตลอดพ่ีนองญาติมิตรที่ขวนขวายสงเสริมชวยเหลือดวยแรงปัจจัยและแรงใจดวยดีเสมอมา 

    ขอกราบขอบพระคุณ พระสมุห์ธงชัย สุนฺทราจาโร และพระภวัต ธมฺมจาโร ที่ใหความชวย
เหลือในการท าสารนิพนธเลมนี้จนส าเร็จดวยดี 

ขออนุโมทนาขอบพระคุณพระสงฆ์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ทุกรูป ที่ให้ความ
เมตตาในการตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นรายละเอียดในการท าสารนิพนธ์ในครั้งนี้ 
รวมถึงเจ้าของต าราที่ผู้วิจัยใช้เพ่ือการศึกษาค้นคว้า อานิสงส์ใดที่จักพึงบังเกิดจากการท าวิจัยนี้ ผู้วิจัย
ขอน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัย คุณบิดามารดา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่มีส่วน
ช่วยเหลือในการท าสารนิพนธ์ในครั้งนี้  ขอขอบพระคุณท่านผู้ประสานงานข้อมูลการท าสารนิพนธ์ 
และผู้ใกล้ชิดที่ให้ก าลังใจและสนับสนุนในทุก ๆ เรื่อง จนท าให้ผู้จัดท าสารนิพนธ์ได้รับประโยชน์ 
ตลอดจนถึงผู้มีอุปการคุณทุกท่านทุกคน 
 

พระมหามนัสวี ฐิตธมฺโม (อารยะนรากูล) 
๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 



สารบัญ 
 

 เรื่อง หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย   ก 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  ค 

กิตติกรรมประกาศ  จ 

สารบัญ  ฉ 

สารบัญตาราง  ซ 

สารบัญแผนภาพ  ฎ 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ  ฐ 

   
บทที่ ๑ บทน า  
 ๑.๑. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒. ค าถามการวิจัย ๓ 
 ๑.๓. วัตถุประสงค์การวิจัย ๔ 
 ๑.๔. ขอบเขตการวิจัย ๔ 
 ๑.๕. สมมติฐานการวิจัย  ๕ 
 ๑.๖. นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๕ 
 ๑.๗. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๖ 
   
บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 ๒.๑. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการส่งเสริม ๗ 
 ๒.๒. แนวคิดเก่ียวกับพระทรงปาฏิโมกข์ ๑๙ 
 ๒.๓. ข้อมูลบริบทเรื่องทีว่ิจัย ๓๙ 
 ๒.๔. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๔๐ 
 ๒.๕. กรอบแนวความคิดการวิจัย ๕๑ 
    
บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย  
 ๓.๑. รูปแบบการวิจัย ๕๒ 
 ๓.๒. ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๕๒ 
 ๓.๓. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๕๓ 
 ๓.๔. การเก็บรวบรวมข้อมูล ๕๖ 
 ๓.๕. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ๕๗ 



ช 

สารบัญ (ตอ่) 
 

   เรื่อง หน้า 
บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ๖๐ 
 ๔.๒ ระดับความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรที่มีต่อแนวทางการส่งเสริมทรงพระ

ปาฏิโมกข์ของพระสงฆ์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ๖๒ 
 ๔.๓ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของแนวทางการส่งเสริมทรงพระปาฏิโมกข์

ของพระสงฆ์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ๖๗ 

 ๔.๔ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมทรงพระ 
ปาฏิโมกข์ของพระสงฆ์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ๙๓ 

 ๔.๕ สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับแนวทางการ
ส่งเสริมทรงพระปาฏิโมกข์ของพระสงฆ์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ๙๗ 

 ๔.๖ องค์ความรู้ ๑๐๓ 
 
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๐๘ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๐๙ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๑๓ 

บรรณานุกรม  ๑๑๕ 

ภาคผนวก   
 ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

ในการวิจัย ๑๒๐ 
 ภาคผนวก ข ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ๑๒๖ 
 ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเที่ยวตรง 

ของแบบสอบถาม (Try Out) ๑๒๙ 
 ภาคผนวก ง ผลการหาค่าความเชื่อมันของเครื่องมือ (Try out) ๑๓๑ 
 ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย ๑๓๔ 
 ภาคผนวก ฉ แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ๑๔๔ 
 ภาคผนวก ช แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย ๑๕๐ 
 ภาคผนวก ซ ภาพถ่ายการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๑๕๓ 

ประวัติผู้วิจัย  ๑๕๘ 



ซ 

สารบัญตาราง 

ตารางที่  หน้า 

๒.๑ สรุปแนวคิดเก่ียวกับการส่งเสริม ๑๘ 
๒.๒ สรุปแนวคิดเก่ียวกับพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ๓๗ 
๒.๓ แสดงจ านวนพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย ๓๙ 
๒.๔ สรุปแนวคิดเก่ียวกับพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ๔๙ 
๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ๖๐ 
๔.๒ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระ 

ปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม ๖๒ 
๔.๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิ

โมกขใ์นอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้านการวางแผน (Plan) ๖๓ 
๔.๔ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิ

โมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้านการปฏิบัติตามแผน
(Do) ๖๔ 

๔.๕ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิ
โมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้านการตรวจสอบ 
(Check) ๖๕ 

๔.๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิ
โมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้านปรับปรุงให้
เหมาะสม (Action) ๖๖ 

๔.๗ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้
ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ ๖๗ 

๔.๘. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้
ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านพรรษา ๖๙ 

๔.๙ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อย
ที่ สุ ด  (Least Significant Difference : LSD) ต่ อ ก ารส่ ง เส ริ ม
พระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
จ าแนกตามพรรษา โดยภาพรวม ๗๐ 

 



ฌ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที่  หน้า 

๔.๑๐. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อย
ที่สุด (Least Significant Difference : LSD) ต่อการส่งเสริมพระสงฆ์
ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตาม
พรรษา ด้านการวางแผน (Plan) ๗๑ 

๔.๑๑. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อย
ที่สุด (Least Significant Difference : LSD) ต่อการส่งเสริมพระสงฆ์
ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตาม
พรรษา ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) ๗๒ 

๔.๑๒. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อย
ที่สุด(Least Significant Difference : LSD) ต่อการส่งเสริมพระสงฆ์
ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตาม
พรรษา ด้านการตรวจสอบ (Check) ๗๓ 

๔.๑๓. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อย
ที่สุด(Least Significant Difference : LSD) ต่อการส่งเสริมพระสงฆ์
ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตาม
พรรษา ด้านการปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) ๗๔ 

๔.๑๔. การเปรียบเทียบความคิด เห็นของพระสงฆ์ต่อ การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้
ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านวุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกธรรม) ๗๕ 

๔.๑๕. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อย
ที่สุด Least Significant Difference : LSD)  ต่อการส่งเสริมพระสงฆ์
ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตาม
วุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกธรรม) โดยภาพรวม ๗๗ 

๔.๑๖. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อย
ที่สุด Least Significant Difference : LSD)  ต่อการส่งเสริมพระสงฆ์
ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตาม
วุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกธรรม) ด้านการวางแผน (Plan) ๗๘ 

 

  



ญ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที่  หน้า 

๔.๑๗ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อย
ที่สุด Least Significant Difference : LSD)  ต่อการส่งเสริมพระสงฆ์
ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตาม
วุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกธรรม) ด้านการตรวจสอบ (Check) ๗๙ 

๔.๑๘ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อ การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้
ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านวุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกบาลี) ๘๐ 

๔.๑๙ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อย
ที่สุด Least Significant Difference : LSD)  ต่อการส่งเสริมพระสงฆ์
ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตาม
วุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกบาลี) โดยภาพรวม 

 
๘๑ 

๔.๒๐ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อย
ที่สุด Least Significant Difference : LSD)  ต่อการส่งเสริมพระสงฆ์
ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตาม
วุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกบาลี) ด้านการวางแผน (Plan) ๘๒ 

๔.๒๑ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อย
ที่สุด Least Significant Difference : LSD)  ต่อการส่งเสริมพระสงฆ์
ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตาม
วุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกบาลี) ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) ๘๓ 

๔.๒๒ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อย
ที่สุด Least Significant Difference : LSD)  ต่อการส่งเสริมพระสงฆ์
ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตาม
วุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกบาลี) ด้านการตรวจสอบ (Check) ๘๔ 

๔.๒๓ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อย
ที่สุด Least Significant Difference : LSD)  ต่อการส่งเสริมพระสงฆ์
ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตาม
วุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกบาลี) ด้านการปรับปรุงให้เหมาะสม 
(Action) ๘๕ 

๔.๒๔ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้
ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านวุฒิการศึกษาสามัญ ๘๖ 

 



ฎ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที่  หน้า 

๔.๒๕ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อย
ที่สุด Least Significant Difference : LSD)  ต่อการส่งเสริมพระสงฆ์
ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตาม
วุฒิการศึกษาสามัญ โดยภาพรวม ๘๗ 

๔.๒๖ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อย
ที่สุด Least Significant Difference : LSD)  ต่อการส่งเสริมพระสงฆ์
ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตาม
วุฒิการศึกษาสามัญ ด้านการวางแผน (Plan) ๘๘ 

๔.๒๗ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อย
ที่สุด Least Significant Difference : LSD)  ต่อการส่งเสริมพระสงฆ์
ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตาม
วุฒิการศึกษาสามัญ ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) ๘๙ 

๔.๒๘ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อย
ที่สุด Least Significant Difference : LSD)  ต่อการส่งเสริมพระสงฆ์
ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตาม
วุฒิการศึกษาสามัญ ด้านการตรวจสอบ (Check) ๙๐ 

๔.๒๙ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อย
ที่สุด Least Significant Difference : LSD)  ต่อการส่งเสริมพระสงฆ์
ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตาม
วุฒิการศึกษาสามัญ ด้านการปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) ๙๑ 

๔.๓๐ สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ๙๒ 
๔.๓๑ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรง

พระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้านการวางแผน  ๙๓ 
๔.๓๒ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรง

พระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้านการปฏิบัติ
ตามแผน (Do) ๙๔ 

๔.๓๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรง
พระปาฏิ โมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  ด้านการ
ตรวจสอบ (Check) ๙๕ 

๔.๓๔ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรง
พระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้านการปรับปรุง
ให้เหมาะสม (Action) ๙๖ 



ฏ 

สารบัญแผนภาพ 

แผนภาพ  หน้า 

๒.๑ วงจรการจัดการ ๑๑ 
๒.๒ กรอบแนวคิดการวิจัย  ๕๑ 
๔.๑ สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ด้านการวางแผน ๙๘ 
๔.๒ สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ด้านการปฏิบัติงาน ๙๙ 
๔.๓ สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ด้านการตรวจสอบ ๑๐๐ 
๔.๔ สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ด้านการปฏิบัติงาน ๑๐๒ 
๔.๕ องค์ควารรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ๑๐๓ 
๔.๖ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย ๑๐๕ 

 



 
บทท่ี ๒ 

 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ๑. เพ่ือศึกษาการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ใน
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ๒. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อ การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้
ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ๓. เพ่ือศึกษาปัญหา  อุปสรรค  และ
ข้อเสนอแนะการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้
แนวความคิด เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการส่งเสริม 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับพระปาฏิโมกข ์
 ๒.๓ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 
 ๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๕ กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริม 

การส่งเสริม (Extension) หมายถึง ต่อยืด ยาวยืด ยืดนาน แผ่กว้าง ขึง กาง อ้า 
กว้างขวาง ขยาย ส่วนที่ต่อออกไป ส่วนขยาย ส่วนเพิ่มเติม ส่วนประกอบ  

การส่งเสริม (Extension) เป็นการขยายและถ่ายทอดความรู้ตามระบบวิทยาการแผน
ใหม่ (Innovation System) ซึ่งก่อประโยชน์ทางการศึกษา (Education Advantages) และมีคุณค่า
ทางการปฏิบัติ (Practical Values) แก่บุคคลผู้พึงได้รับความช่วยเหลือในการเรียนรู้หรือผู้รับการ
ส่งเสริม (People Intended, Clientele, Audience) ให้สามารถพัฒนาตนเอง โดยการเรียนรู้ที่
สามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้ น (Better Living) เป็น
ส าคัญ๑ 

การส่งเสริม (Extension) หมายถึง การวางแผนโครงการใดโครงการหนึ่ง ในการน าเอา
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและการวิจัยต่างๆ น าออกไปสู่ประชาชนในชนบท โดยความรู้ที่น าออกไป
นั้น ประชาชนสามารถรับรู้และน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย โดยประยุกต์เข้ากับ
สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละท้องที่ ซึ่งการถ่ายทอดความรู้ ต้องค านึงถึงการ
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) เพ่ือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและ

๑ ไพรัช อรรถกามานนท์, การส่งเสริมชุมนและท้องถิ่นในการปฏิรูปการศึกษา , (กรุงเทพมหานคร: 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาพพิมพ์, ๒๕๖๑), หน้า ๒๓. 



๘ 

เป็นประโยชน์ต่อชุมชน อีกท้ังมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและจริยธรรมควบคู่กันไป ก าหนดไวโดย
อาศัยปจจัยต่าง ๆ๒ 

กล่าวโดยสรุป การส่งเสริม คือ เป็นกระบวนการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพ่ือให้เขาได้รับความรู้น าไปปฏิบัติ ด้วยตัวของเขา
เอง จนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เป้าหมายสุดท้าย (Ultimate goal) ของการส่งเสริมก็คือ “การ
พัฒนาคน” (Development of people) อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
การปกครองตนเอง  อันเป็นผลให้เกิดภาวะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในการที่จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ถ้า
คนไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาที่ถาวรจะไม่เกิดขึ้น การพัฒนาทางกายภาพและเศรษฐกิจจะ
ไม่ประสบความส าเร็จ หากไม่มีการพัฒนาคน ทุกสิ่งทุกอย่างจะส าเร็จได้โดยการพัฒนาคน และได้พอ
สรุปการส่งเสริม ได้ดังนี้ 

๑. การส่งเสริมเป็นกระบวนการทางการศึกษา (An Education Process)  
ความก้าวหน้าของมนุษย์ขึ้นอยู่กับความสามารถด้านจิตใจและร่างกาย อันอาจจะเป็นตัว

ถ่วงหรือตัวกระตุ้นก็ได้ ท่านประธานาธิบดีลินคอล์น ได้กล่าวสุนทรพจน์อันมีข้อความตอนหนึ่งว่า  
“all men are created equal” กล่าวคือ มนุษย์ทุกคนมีความคล้ายคลึงกันโดยพ้ืนฐานมาตั้งแต่
ก าเนิดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหน จะมีจิตใจและร่างกายเหมือนกันหมด (heart and body are 
the same) แต่เขาเหล่านั้นได้รับการอบรมมาไม่เท่ากัน บางคนอาจร่ ารวยมหาศาล ในขณะที่อีกคน
หนึ่งยากจนอย่างน่าสงสาร บางคนมีความก้าวหน้าทั้งในด้านสังคมและวัฒนธรรม ในขณะที่อีกหลาย
คน ยังหล้าหลังอยู่ สิ่งเหล่านี้สืบเนื่องมาจากความแตกต่างในสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการอบรมมา ดังนั้น 
จึงเกิดมีประเทศด้อยพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้ว ชนบทแตกต่างกับในเมือง อย่างไรก็ตาม แต่ละ
คนสามารถแข่งขันในความส าเร็จในชีวิตได้เป็นอย่างดี 

การศึกษาเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในตัวบุคคล มีการเปลี่ยนแปลงปัจจัย
ต่าง ๆ เหล่านี้ คือ  

๑.๑) ในสิ่งที่เขารู้ - ความรู้ (In what people know – knowledge)  
๑.๒) ในสิ่งที่เขาคิด (In what people think – attitude)  
๑.๓) ในสิ่งที่เขาทาได้ – ทักษะ (In what people can do – skill)  
๑.๔) สิ่งที่เขาทาได้จริงๆ (In what they actually do – motivation) 

๒. การส่งเสริมเป็นกระบวนการต่อเนื่อง (A Continuous Process)  
เป็นการบริการของรัฐบาลที่จะบริการระบบการศึกษาแบบนอกโรงเรียน (Out of 

School Education) แก่ประชาชน เมื่อประชาชนได้รับการฝึกอบรมให้สามารถช่วยตัวเองได้แล้ว จึง
จะเรียกได้ว่ าประชาชนได้ เปลี่ยนแปลง โดยกระบวนการศึกษาอย่างแท้จริ ง  ( Changed 
Educationally) ความมีอ านาจของประเทศกับการศึกษานั้น ต้องพัฒนาควบคู่กันไป ดังนั้น เจ้าหน้าที่

๒ สุธี สุทธิสมบูรณ และสมาน รังสิโยกฤษฏ, หลักการบริหารเบื้องตน, (กรุงเทพมหานคร: สวัสดิการ
ส านักคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, ๒๕๔๑), หนา ๖๒. 



๙ 

ส่งเสริมซึ่งได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับด้านต่าง ๆ และวิธีการส่งเสริมจึงเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่สุดที่จะ
ท างานในชนบท 

สรุปว่า เจ้าหน้าที่ส่งเสริมต้องท าให้บุคคลเป้าหมายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขา 
หลังจากได้เรียนรู้ในสิ่งที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมน าไปถ่ายทอดให้เขาได้รับรู้ ท าให้เกิดความเข้าใจ มีทักษะ
และความช านาญ จนสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติ เช่น บุคคลเป้าหมายได้ เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้
สารเคมี จนเกิดการเรียนรู้ว่าสารเคมีมีผลดี ผลเสียอย่างไร จะมีการปฏิบัติอย่างไรในการใช้สารเคมีที่
ถูกต้อง เมื่อเรียนรู้จนเกิดความช านาญแล้ว ก็น ามาใช้ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันส าหรับการประกอบ
อาชีพของตนเองได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่นักส่งเสริมจะต้องเตรียมพร้อมในเรื่องข้อมูล
ต่างๆ เกี่ยวกับบุคคลเป้าหมาย เตรียมพร้อมในการเลือกวิธีในการส่งเสริม ตลอดจนเตรียมความพร้อม
เกี่ยวกับตัวของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเองในการท าหน้าที่เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 
อย่างดีที่สุด ก่อนลงมือปฏิบัติงาน 
 ๒.๑.๑ แนวคิดเกี่ยวกับวงจรคุณภาพ (PDCA) 

แนวคิดวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) การบริหารงานอย่างมีคุณภาพหรือวงจรคุณภาพ 
(PDCA) จัดเป็นกิจกรรมปรับปรุงและ พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การวางแผน การ
ด าเนินการตามแผน การตรวจสอบ และ การปรับปรุงแก้ไข ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าหน่วยงานทาง
การศึกษาและนักการศึกษาที่ได้กล่าว ถึง วงจร คุณภาพ (PDCA)โดยน าเสนอแยกเป็นประเด็นส าคัญ 
ได้แก่ ประวัติความเป็นมา หลักการของวงจรคุณภาพ กับการประยุกต์ใช้เพ่ือการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้
ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 

ประวัติความเป็นมา 
เดมม่ิงว่าเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย ในหลักการบริหารที่เรียกว่า วงจรคุณภาพ (PDCA) หรือ 

วงจรเดมมิ่ง ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้แทนกันกับการ จัดการคุณภาพ เพราะเขาเป็นคนผลักดันให้ผู้บริหารญี่ปุ่น
ยอมรับแนวคิดในการจัดการคุณภาพ และเป็นคนแรกที่มองว่าการจัดการคุณภาพเป็นกิจกรรมของ
องค์กรทั้งหมด ไม่ใช่แค่งานตรวจคุณภาพตามที่ก าหนดหรือเป็นงานของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการประกัน
คุณภาพ และเป็นคนแรกที่ระบุว่าคุณภาพเป็นความรับผิดชอบทางการบริหารของผู้บริหาร๓ 

เดมมิ่งเกิดที่เมืองซูส์ (Sioux) รัฐไอโอวา เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ปี พ.ศ. ๒๔๔๓ เขาจบ
ปริญญาตรี ฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยไวโอมิง ได้ปริญญาเ อกฟิสิกส์คณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเยล 
เมื่อปี พ .ศ.  ๒๔๗๑ ในระหว่างปี พ .ศ. ๒๔๗๑-๒๔๘๒ เขาท างานอยู่กระทรวงเกษตรของ
สหรัฐอเมริกา ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๔๘๒- ๒๔๘๘ ท างานอยู่ที่ส านักส ามะโนประชากรอเมริกัน และ
โรงงานอุตสาหกรรมอาวุธของ สหรัฐอเมริกา ในช่วงปี พ .ศ. ๒๔๘๙ จนกระทั่งถึงเสียชีวิตเมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๓๖ เดมม่ิงเป็นศาสตราจารย์ทาง สถิติอยู่ที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก 

ช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๔๘๓ เดมมิ่งได้พบกับชิวฮาร์ต (Schewhart) นักสถิติที่ห้องทดลองของ 
บริษัทเบลล์ เทเลโฟน ในนิวยอร์ก ต่อมาได้รับความคิดเรื่องการควบคุมทางสถิติและความแปรปรวน
เชิง สุ่มของกระบวนการท างาน (random variation of a work process) มาจากชิวฮาร์ต ใน

๓ เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, การจัดคณุภาพ, (กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๗), หน้า ๘๙-๙๑. 



๑๐ 

ภายหลังเดมม่ิง เริ่มตั้งตัวเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพในการผลิต เดมม่ิงออกไปบรรยาย
เกี่ยวกับ การ ควบคุมคุณภาพในโรงงานทั่วสหรัฐอเมริกา แต่ในเวลานั้นผู้บริหารในสหรัฐอเมริกาให้
ความสนใจเดมม่ิง ไม่มาก  

เดมมิ่งไปญี่ปุ่นเมื่อ พ .ศ. ๒๔๙๐ สืบเนื่องมาจากหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ นายพลแม็ก 
อาร์เธอร์ (Mac Arthur) ผู้บัญชาการกองก าลังทหารสหรัฐอเมริกาที่ยึดครองญี่ปุ่นอยู่ได้ไล่ผู้บริหาร
ระดับสูงและ ระดับกลางของบริษัทใหญ่ ๆ ของญี่ปุ่นออก โทษฐานที่คนเห ล่านั้นเข้าไปพัวพันกับ
สงคราม เสร็จแล้ว ก็หนุนคนรุ่นใหม่ขึ้นมาบริหารแทน นายพลแม็ก อาร์เธอร์ ได้ขอความช่วยเหลือ
ทางวิชา การมายัง สหรัฐอเมริกา เริ่มจากการขอให้สหรัฐอเมริกาช่วยส่งคนไปท าส ามะโนประชากรที่
ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาจึงได้ส่งเดมมิ่งไป ตอนนั้นเดมมิ่งเริ่มประสบความส าเร็จมาบ้างแล้วจากการใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่าง (sampling methods) และเทคนิคการควบคุมทางสถิติ เ พ่ือเ พ่ิมผลผลิต
อุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกา เดมม่ิงจึงน าเทคนิคการควบคุมทางสถิติมาเผยแพร่ที่ญี่ปุ่นด้วย  

ในเวลา ๓ ปีต่อมา สหภาพนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรญี่ปุ่นได้เข้ามาให้ความสนับสนุน
เดมมิ่งใน การเผยแพร่ความคิดเรื่องคุณภาพและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต จนกระทั่งเดมมิ่ง
สามารถ ตั้ง กลุ่มผู้บริหารหลัก เพ่ือกระจายความคิดออกไปสู่ผู้บริหารอ่ืน ๆ ใน พ.ศ. ๒๔๙๓ มี
ผู้บริหารมาเข้าร่วมถึง ๔๐๐ กว่าคน ผู้บริหารที่อยู่ในกลุ่มนี้ล้วนแต่เป็นผู้น าในบริษัทส าคัญ ๆ เช่น 
โซนี นิสสัน มิซูบิชิและ โตโยต้า สาเหตุที่ท าให้เดมมิ่งประสบความส าเร็จก็เนื่องมาจากคนญี่ปุ่นได้
สนใจการควบคุมคุณภาพด้วยวิธีการทาง สถิติมาก่อน แต่ยังขาดทฤษฎี ทฤษฎีการควบคุมทางสถิติ
ของเดมมิ่งท าให้คนญี่ปุ่นเข้าใจ สามารถน าไป ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้ คนญี่ปุ่นจึงยอมรับ
แนวทางของเดมมิ่ง นับว่าเดมมิ่ง ได้มีส่วนช่วย พัฒนาอุตสหกรรมญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ 
ต่อมาในภายหลังญี่ปุ่นจึงตั้งรางวัลเดมมิ่ง (Deming Prize or Deming Award) ให้กับบริษัทที่มี
ผลงานดีเด่นในด้านคุณภาพมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๔ จนกระท่ังปี พ.ศ. ๒๕๒๓ โทรทัศน์เอ็นบีซีจึงน าเอา
ผลงานของเดมม่ิงกลับไปเผยแพร่ใน สหรัฐอเมริกา ยกย่องให้เดม มิ่งเป็น “บิดาแห่งคลื่นลูกที่สามของ
การปฏิวัติอุตสาหกรรม (father of the third wave of the industrial revolution)” ชื่อเสียงของ
เดมมิ่งจึงเป็นที่รู้จักกันทั่วสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ในสหรัฐอเมริกามีการตั้ง  กลุ่มศึกษาและด าเนิน
ตามทฤษฎีของเดมมิ่งเป็นจ านวนมาก นอกเหนือจากนั้นยังมีกลุ่มท านองเดียวกัน ในอังกฤษ 
เนเธอร์แลนด์ และนิวซีแลนด์ หลังเดมมิ่งเกษียณอายุก็ได้ไปบรรยายในระดับปริญญาโทและ  เอกที่
มหาวิทยาลัยหลายแห่งและได้รับแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก เมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เดมม่ิงได้เขียนหนังสือ บทความ และจัดสัมมนาเรื่องคุณภาพเอาไว้เป็นจ านวนมาก 

หลักการของวงจรคุณภาพ (PDCA) 
การจัดการอย่างมีคุณภาพเป็นกระบวน การที่ด าเนินการ ต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดผลผลิตและ

บริการที่มีคุณภาพข้ึน โดยหลักการที่เรียกว่า วงจรคุณภาพ (PDCA) หรือ วงจรเดมมิ่ง ซึ่งประกอบด้วย 
๔ ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบ และการ ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 

Plan คือ ก าหนดสาเหตุของปัญหา จากนั้นวางแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงหรือทดสอบ 
เพ่ือ การปรับปรุงให้ดีขึ้น  

Do คือ การปฏิบัติตามแผนหรือทดลองปฏิบัติเป็นการน าร่องในส่วนย่อย  



๑๑ 

Check คือ ตรวจสอบเพ่ือทราบว่าบรรลุผลตามแผนหรือหากมีสิ่งใดที่ท าผิดพลาดหรือได้
เรียนรู้ อะไรมาแล้วบ้าง  

Act คือ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง หากบรรลุผลเป็นที่น่าพอใจหรือหากผลการปฏิบัติไม่
เป็นไป ตามแผน ให้ท าซ้ าวงจรโดยใช้การเรียนรู้จากการกระท าในวงจรที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว 

แม้ว่าวงจรคุณภาพจะเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องแต่สามารถเริ่มต้นจากขั้นตอนใดก็ได้ 
ขึ้นอยู่ กับปัญหาและข้ันตอนการท างานหรือจะเริ่มจากการตรวจสอบสภาพความต้องการเปรียบเทียบ
กับสภาพ ที่เป็นจริงจะท าให้ได้ข้อสรุปว่าจะต้องด าเนินการอย่างไรในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยน ไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 

 
ภาพที่ ๒.๑ วงจรการจัดการ 

 
วงจรคุณภาพ (PDCA: plan do check act) คือ องค์ประกอบหลักของวงจรการจัดการ 

ดังภาพที่ ๒.๑ ค าว่า หมุนให้เร็ว หมุนให้ถูกต้อง ที่อยู่ทางด้านขวาของวงจรการจัดการนั้น คือ การ
หมุนวงจร อย่างถูกต้องตามขั้นตอน ๑ รอบ จะส่งผลให้เกิดการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาได้ ๑ ระดับ 
การหมุนให้เร็วจะ ท าให้เกิดการปรับปรุงอย่างรวดเร็ว๔  

P (Plan) คือ จะเริ่มนับจากการแสวงหาจุดที่เป็นปัญหา ระหว่างระดับความแตกต่างจุดที่
มุ่งหวัง และสภาพที่เป็นจริง เมื่อจับจุดที่เป็นปัญหาได้แล้ว จัดท าแผนมาตรการในการแก้ไข แล้วจึง
เข้าสู่ ขั้น D หรือ do ต่อไป  

D (Do) คือ การปฏิบัติตามแผนมาตรการแก้ไขแผนใหม่ล่าสุด เพราะแผนคือสิ่งที่ปรับปรุง
แก้ ไขได้ อยู่เสมอ ต้องแน่ใจว่าแผนที่จะลงมือปฏิบัตินั้นเป็นแผนที่ใหม่ล่าสุดจริง ๆ  

C (Check) คือ การเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์กับค่าเป้าหมายเสมอ  
A (Act)คือ การปฏิบัติหลังการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปได้หลายประการ ดังนี้  

๔ ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์, คู่มือการบริหารและการส่งเสริม BCM, (กรุงเทพมหานคร: สมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), ๒๕๕๗), หน้า ๕๓-๕๕. 



๑๒ 

๑. ในกรณีที่ผลลัพธ์ต่ ากว่าเป้าหมายจะต้องมีการทบทวนแผนของมาตรการแก้ไขแล้วดูว่า 
สิ่งที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่นั้นมีสิ่งใดที่ปฏิบัติได้ทันทีให้ลงมือปฏิบัติเลย ส่วนสิ่งที่ปฏิบัติไม่ได้ทันทีให้ 
สะท้อนสู่แผนการแก้ไขปัญหารอบต่อไป  

๒. ในกรณีที่ผลลัพธ์ดีกว่าเป้าหมายจะต้องมีการทบทวนการก าหนดเป้าหมายว่าต่ าเกินไป 
หรือไม่ควรมีการปรับเป้าหมายให้ดีกว่าเดิมหรือไม่ ผลลัพธ์เหนือกว่าความคาดหมายโดยปัจจัย  
ภายนอกอ่ืนๆ หรือไม ่ 

๓. ในกรณีที่ผลลัพธ์ได้ตรงตามเป้าหมายให้ทบทวนดูว่าได้มีการปฏิบัติตามแผน มาตรการ 
แก้ไขครบถ้วนหรือไม่ ถ้าใช่ แสดงว่าแผนนี้ถูกต้องและควรก าหนดเป็นวิธีการปฏิบัติงานมาตรฐานเพ่ือ
รักษา ให้ผลลัพธ์คงอยู่ในระดับที่ต้องการต่อไป 

การบริหารงานด้วยระบบวงจรคุณภาพ จัดเป็นกิจกรรมการปรับปรุงและการควบคุมที่
ประกอบด้วย การวางแผน การน าไปปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปฏิบัติการ แก้ไข โดยการวางแผน 
การน าแผนที่วางไว้มาปฏิบัติ ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ และถ้าผลลัพธ์ไม่ได้ ตามที่คาดหมายไว้ จะมีการ
ทบทวนแผนการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น การควบคุมและการ  ปรับปรุงสามารถอธิบายได้อีก
แบบหนึ่งก็คือ การท าการวางแผน การกระท า การตรวจสอบ และการ แก้ไขซ้ าอีก การท าตามวงจร
คุณภาพอย่างตั้งใจและถูกต้องจะช่วยให้เกิด ความเชื่อมั่นในการท างาน  เมื่อวงจรคุณภาพหมุนซ้ าจะ
ท าให้เกิดการปรับปรุงและระดับของผลลัพธ์สูงขึ้นเรื่อย ๆ และงานส่วน ใหญ่จะกระท าซ้ าในสิ่งที่เคย
ท ามาก่อน ถึงแม้ว่างานนั้นจะดูเหมือนว่า เป็นงานใหม่ทั้งหมดก็ยังคงมี ส่วนประกอบหลายส่วนที่
เหมือนหรือคล้ายกับสิ่งที่เคยท ามาก่อน การปรับปรุงคุณภาพ ส่วนใหญ่จะ เป็นการพิจารณาวิธีการ
ของงานที่กระท า ซ้ าอย่างระมัดระวังและเป็นระบบ ตรวจ สอบผลลัพธ์ที่ได้ ตลอดจนมีการแก้ไขความ
ไร้ประสิทธิภาพที่ค้นพบ ดังนี้ 

๑. การวางแผน (Plan)  
ในบรรดาส่วนประกอบทั้งสี่ส่วนของวงจรคุณภาพนั้น ควรพิจารณาการวางแผนเป็นส่วนที่

ส าคัญที่สุด แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าส่วนอ่ืนไม่มีความ ส าคัญ เพียงแต่ว่าส่วนการวาง แผนจะเป็น
ส่วนที่ท าให้ส่วนอ่ืนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิผล ถ้าแผนการไม่เหมาะสมจะมีผลท าให้ส่วน อ่ืน
ไร้ประสิทธิผลตามไปด้วย แต่ถ้ามีการเริ่มต้นวางแผนที่ดี จะท าให้มีการแก้ไขน้อยและกิจกรรมจะมี  
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผน ในการปรับปรุงเป็นการลดช่องว่างระหว่ างสิ่ง ที่ 
ต้องการให้เป็นกับสิ่งที่เป็นอยู่จริง และกิจกรรมการปรับปรุงที่มีประสิทธิผลจ าเป็นต้องมีมุมมองที่  
แม่นย าในทั้งสองสิ่ง เปรียบเสมือนการสร้างบ้านบนพ้ืนทราย ไม่ว่าจะออกความพยายามเพียงใดก็ตาม
ถ้า ภาพในมุมมองของสถานการณ์ที่ต้องการและสถานการณ์จริงไม่ชัดแล้ว ก็จะไม่ได้ผลลัพธ์กลับมา 
ดังนั้น จึงควรจะสร้างวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนประกอบด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์และ การ
จ าแนก ปัญหา การตั้งเป้าหมาย เข้าใจถึงข้อจ ากัดและขอบเขต รวมถึงการน ามาพิจารณา มองถึง
วิธีการปรับปรุง ที่เป็นไปได้ ตัดสินใจถึงแผนปฏิบัติการ ก าหนดวิธีส าหรับตรวจสอบและประเมินผล
ลัพธ์ที่ได ้ 

การพัฒนาแผน โดยปกติปัญหาที่ถูกน ามาแก้ไขเพ่ือปรับปรุงนั้นจะประกอบด้วยสาเหตุ  
หลายประการ ในการแก้ปัญหานี้อย่างเป็นระบบ ผู้น าขององค์กรต้องท าการจัดท าและพัฒนาแผน 



๑๓ 

การปรับปรุง และการพัฒนาแผนประกอบด้วย การก าหนดกิจกรรมพ้ืนฐานที่ต้องการปรับปรุงอย่าง 
ชัดเจน แยกกิจกรรมออกตามโครงสร้างองค์กร กระจายส่วนย่อยของกิจกรรมพ้ืนฐานไปตามฝ่ายต่าง 
ๆ ในองค์กร ก าหนดวิธีการประเมินความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน 
บุคคลที่มีต าแหน่งสูงสุดในองค์กรควรเป็นผู้ตัดสินใจในการมอบหมายงานและวิธีการประเมินผลโดย
ผ่านการพบปะ สนทนากับแต่ละฝ่ายในองค์กร  

ในท านองเดียวกัน หัวหน้าฝ่ายงานแต่ละฝ่ายต้องออกแบบและพัฒนาแผนเพ่ือให้บรรลุ  
วัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย โดยแผนการจะได้รับการกระจายออกเป็นล าดับลงมาทั่วทั้งองค์กร
ด้วยวิธีนี้ และจะถูกพัฒนาอย่างเหมาะสมในแต่ละระดับในโครงสร้างองค์กรจนกระทั่งถึงระดับที่ไม่  
จ าเป็นต้องกระจายลงอีกต่อไป ขั้นตอนสุดท้ายคือการตัดสินใจของบุคลากรที่ต้องท างาน ทรัพยากรที่ 
ต้องการ และตารางเวลาที่ต้องปฏิบัติตาม และท าแผนการพัฒนาให้อยู่ในรูปของเอกสารทั้งหมดอย่าง 
ละเอียด ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการสื่อสารแผนการได้อย่างแม่นย าที่สุด  

ขณะที่สร้างแผนการควรมีความระมัดระวังในแนวทางที่มีส่วนช่วยในการสร้างแผนการ  
อย่างถูกต้อง ประกอบด้วย ขณะที่สร้างแผนการจะต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนถึงข้อจ ากัดด้าน 
ทรัพยากร และเวลาที่มี รวมทั้งต้องหาวิธีการทั้งหมดที่เป็นไปได้ภายใต้ข้อจ ากัดเหล่านี้ อาจมีการผ่อน
ปรน ข้อจ ากัดเหล่านี้บ้าง หลังจากมีการพิจารณาข้อเสนอแนะทั้งหมดแล้ว ต้องท าการเลือกวิธีการที่ดี
ที่สุด เป็นแผนการปฏิบัติ ต้องมีการพัฒนาระเบียบวิธีการในการตรวจสอบและประเมินผลลัพธ์เพ่ือดู
ว่า แผนการมีประสิทธิผลและมีการกระท าตามแผนและประสานกันกับแผนการเริ่มแรกหรือไม่ ต้องมี 
การรวบรวมสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอและจัดอย่างเป็นระบบตลอดจนมีการน ามาใช้งานอย่าง  เต็มที่
ใน การวางแผนงาน ต้องมีการพิจารณาถึงสิ่งที่ต้องกระท ากับสิ่งที่น่ากระท าทรัพยากรมีอยู่อย่างจ ากัด 
และเป็นไปไม่ได้ที่จะท าทุกสิ่งทุกอย่างในเวลาเดียวกัน ต้องพยุงความสมดุลระหว่างเป้าหมายกับ  
ทรัพยากร การตั้งเป้าหมายที่สูงเกินไปเป็นการสวนทางกับการเพ่ิมผลผลิต จะต้องมีการสร้างระบบ  
สารสนเทศที่มีประสิทธิผลเพ่ือสื่อสารเป้าหมายของแผนการไปสู่ทุกส่วนขององค์ กร ทรัพยากร 
ทางด้านวัสดุอาจมีจ ากัดแต่ความสามารถของมนุษย์มีไม่จ ากัด ดังนั้น จึงมีทางเป็น ไปได้เสมอในการ  
ปรับปรุง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาความสามารถของมนุษย์อย่างสม่ าเสมอ 

๒. การลงมือปฏิบัติ (Do)  
เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการน าแผนการมาปฏิบัติอย่างถูกต้องจึงจ าเป็นต้อง มีข้ันตอนในการสร้าง 

ความมั่นใจว่าฝ่ายที่รับผิดชอบในการน าแผนการไปปฏิบัติได้รับทราบถึงความส าคัญและความจ าเป็น
ใน แผนการนั้น ๆ การสร้างความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารไปยังฝ่ายที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติอย่าง  
เหมาะสม การจัดให้มีการศึกษาและการอบรมที่ต้องการเพ่ือการน าแผนการนั้น ๆ มาปฏิบัติ และการ 
จัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นในเวลาที่จ าเป็น 

๓. การตรวจสอบ (Check) 
เมื่อท าการตรวจสอบและประเมินผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามแผน ต้องมีการประเมินการ  

ปฏิบัติตามแผนหรือไม่ และตัวแผนการเองมีความเหมาะสมหรือไม่  
การที่ไม่ประสบความส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้เป็นเพราะไม่ปฏิบัติตามแผนการ ความ 

ไม่เหมาะสมของแผนการ หรือจากทั้งสองประการรวมกัน เป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องหาว่าสาเหตุ มาจาก  
ประการไหน เนื่องจากการปฏิบัติการแก้ไขจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ถ้าความล้มเหลว มาจาก  



๑๔ 

แผนการไม่เหมาะสม อาจเป็นผลมาจากสาเหตุความผิดพ ลาดในการท าความเข้าใจกับ สถานการณ์ที่
เป็นอยู่ การเลือกเทคนิคที่ใช้ผิด เนื่องจากมีข้อมูลข่าวสารไม่เพียงพอและมีความรู้ ใน  ขั้นตอนการ
วางแผนไม่เพียงพอ การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามแผนผิดพลาด หรือ ประเมิน  
ความสามารถของบุคลากรที่ต้องน าแผนมาใช้ผิดพลาด  

ถ้าความล้มเหลวมาจากการไม่ปฏิบัติตามแผน อาจเป็นผลมาจากสาเหตุขาดความ
ตระหนักถึง ความจ าเป็นในการปรับปรุง การติดต่อสื่อสารที่ไม่เหมาะสมและมีความเข้าใจในแผนไม่
เพียงพอ การ ให้การศึกษาและการฝึกอบรมไม่เพียงพอ ปัญหาเกี่ยวกับตัวผู้น าและการประสานงาน
ระหว่างการ ปฏิบัติ หรือการประเมินทรัพยากรที่ต้องใช้น้อยเกินไป 

๔. การปฏิบัติการแก้ไข (Act) 
ขณะเมื่อท าการปฏิบัติการแก้ไขมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแยกแยะให้ชัดเจน ระหว่าง  

การก าจัดปรากฏการณ์หรืออาการของปัญหาและการก าจัดสาเหตุ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ว่า มีงาน
จ านวน มากมายที่ท าเป็นประจ าในงานชนิดนี้ การก าจัดแค่อาการไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาที่มีอยู่ เป็นเพียง
แค่การ เลื่อนการแก้ปัญหาออกไปเท่านั้น ดังนั้น ถ้าความล้มเหลวมาจากการวางแผนที่ไม่เหมาะสม 
การ ทบทวนแผนการเท่านั้นไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหา ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพของ กระบวนการ 
วางแผนโดยการหาปัจจัยที่ไม่เหมาะสม สาเหตุของการวางแผน และท าการปฏิบัติการแก้ไข 
ความก้าวหน้า ของการปรับปรุงจะเกิดขึ้นได้โดยการก าจัดสาเหตุมิใช่ก าจัดอาการ และเม่ือไม่สามารถ
บรรลุถึงเป้าที่วาง ไว้ ควรมีการวิเคราะห์หาเหตุและมีการทบทวนแผนการดังเช่นที่กล่าวมา ในหัวข้อ
การตรวจสอบ สาเหตุ อาจมาจากตัวแผนการที่ไม่เหมาะสมหรือมีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น เพ่ือ
ท าการปรับปรุง ต้องมีการชี้ บ่งสาเหตุแห่งความล้มเหลวอย่างถูกต้องและมีการเปลี่ยนแปลงแผน
เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมไปได้ อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น ควรมีการวางแผนการปรับปรุงคุณ 
ภาพเป็นรายปีและมีการทบทวนทุกปี เพ่ือให้มั่นใจว่าแผนการดังกล่าวมีความ ไว้วางใจและเหมาะสม 

นอกจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการของการลองท าแล้ว การพิจารณาว่าท าไม 
กระบวนการเดิมจึงไม่ได้ผลตามแผน การหาสาเหตุที่แท้จริงเพ่ือหากระบวนการแก้ปัญหาจนถึงรากก็  
เป็นสิ่งส าคัญมาก เพราะจะน าเนื่องไปถึงการวางแผนใหม่ แล้วลองท าใหม่ ลองตรวจสอบดูใหม่ หรือ 
วงจรคุณภาพรอบใหม่ เพ่ือหาเป้าหมายและกระบวนการอันถูกต้องแท้จริง  

อนึ่ง เรามักจะพูดถึงวงจรแห่งการควบคุมดูแลกันว่า PDCA จนบางครั้งเราไปนึกเอาเอง 
ว่า วงจรนี้ต้องเริ่มจาก P เสมอไป จริง ๆ แล้วนั้นไม่จ าเป็น วงจรแห่งการควบคุมดูแลนั้นเป็นวงกลม ที่
ไม่มีต้นไม่มีปลาย จึงบอกไม่ถูกว่าอะไรเป็นขั้นตอนแร ก และอะไรเป็นขั้นตอนสุดท้าย อย่างเช่น การ  
วางแผนจะท าอะไรบางอย่าง บางครั้งต้องมีการตรวจสอบ การวิเคราะห์และการปรับกระบวนการ
เสียก่อน แล้วจึงจะวางแผนและลงมือท าได้ ดังนั้น ในบางเรื่องวงจรนี้ก็อาจเริ่มจาก CAPDCA อย่างนี้
ก็เป็นได ้ 

โดยวงจรคุณภาพ (PDCA) เป็นกิจกรรมที่จะน าไปสู่การปรับปรุงงานและการควบคุมอย่าง
เป็น ระบบอันประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การน าแผนไปปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) 
และการ ปรับปรุงแก้ไข (Act) กล่าวคือ จะเริ่มจากการวางแผน การน าแผนที่วางไว้มาปฏิบัติ การ
ตรวจสอบ ผลลัพธ์ที่ได้ และหากไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหมายไว้ จะต้องท าการทบทวนแผนการโดย
เริ่มต้นใหม่อีก ครั้งหนึ่งและท าตามวงจรคุณภาพซ้ าอีก เมื่อวงจรคุณภาพหมุนซ้ าไปเรื่อย ๆ จะท าให้



๑๕ 

เกิดการปรับปรุงงานและ ท าให้ระดับผลลัพธ์สูงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น การกระท าตามวงจรคุณภาพจึง
เท่ากับการสร้างคุณภาพที่น่าเชื่อถือมากขึ้น โดยจุดเริ่มต้นของวงจรคุณภาพอยู่ที่การพยายามตอบ
ค าถามให้ได้ว่าท าอย่างไรจึงจะดีขึ้น๕ 

ขั้นตอนที่ ๑ การวางแผน (Plan)  
ในบรรดาองค์ประกอบทั้ง ๔ ประการของวงจรคุณภาพนั้น ต้องถือว่าการวางแผนเป็น

เรื่องที่ส าคัญที่สุด การวางแผนจะเป็นเรื่องที่ท าให้กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ตามมาสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิผล เพราะถ้าแผนการไม่เหมาะสมแล้ว จะมีผลท าให้กิจกรรมอ่ืนไร้ประสิทธิผลตามไปด้วย แต่
ถ้ามีการเริ่มต้น วางแผนที่ดี จะท าให้มีการแก้ไขน้อย และกิจกรรมจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ขั้นตอนที่ ๒ การน าแผนไปปฏิบัติให้เกิดผล (Do)  
เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการน าแผนการไปปฏิบัติอย่างถูกต้องนั้น เราจะต้องสร้างความมั่น ใจว่า

ฝ่ายที ่รับผิดชอบในการน าแผนไปปฏิบัติได้รับทราบถึงความส าคัญและความจ าเป็นในแผนการ นั้น ๆ 
มีการ ติดต่อสื่อสารไปยังฝ่ายที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม มีการจัดให้มีการศึกษาและการ 
อบรม ที่ต้องการเพ่ือการน าแผนการนั้น ๆ มาปฏิบัติ และมีการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นในเวลาที่
จ าเป็นด้วย 

ขั้นตอนที่ ๓ การตรวจสอบ (Check)  
การตรวจสอบและประเมินผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามแผน ควรจะต้องมีการประเมินใน   

๒ ประการ คือ มีการปฏิบัติตามแผนหรือไม่ หรือตัวแผนการเองมีความเหมาะสมหรือไม่  
การที่ไม่ประสบความส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้เป็นเพราะไม่ปฏิบัติตามแผนการ หรือ 

ความไม่เหมาะสมของแผนการ หรือจากทั้งสองประการรวมกัน เราจ าเป็นต้องหาว่าสาเหตุมาจาก 
ประการไหน ทั้งนี้ เนื่องจากการน าไปปฏิบัติการปรับปรุงแก้ไขจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง  

ถ้าความล้มเหลวมาจากแผนการที่จัดท าขึ้นไม่เหมาะสม อาจเป็นผลมาจากสาเหตุ
ดังต่อไปนี้  

๑. ความผิดพลาดในการท าความเข้าใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่  
๒. เลือกเทคนิคที่ใช้ผิดเนื่องจากมีข้อมูลข่าวสารไม่เพียงพอและมีความรู้ในขั้นตอนการ  

วางแผนไม่เพียงพอ  
๓. ประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามแผนผิดพลาด  
๔. ประเมินความสามารถของบุคลากรที่ต้องน าแผนมาใช้ผิดพลาด  
ถ้าความล้มเหลวมาจากการไม่ปฏิบัติตามแผน อาจเป็นผลมาจากสาเหตุต่อไปนี้  
๑. ขาดความตระหนักถึงความจ าเป็นในการปรับปรุง  
๒. การติดต่อสื่อสารที่ไม่เหมาะสมและมีความเข้าใจในแผน ไม่เพียงพอ  
๓. การให้การศึกษาและการฝึกอบรมไม่เพียงพอ  
๔. ปัญหาเกี่ยวกับตัวผู้น าและการประสานงานระหว่างการปฏิบัติ ๕. ประเมินทรัพยากรที่

ต้องใช้น้อยเกินไป 

๕ เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, การจัดคณุภาพ, (กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๗), หน้า ๙๘-๙๙. 



๑๖ 

ขั้นตอนที่ ๔ ปฏิบัติการปรับปรุงแก้ไข(Act)  
ถ้าความล้มเหลวมาจากการวางแผนที่ไม่เหมาะสม การทบทวนแผนการเท่านั้ นไม่

เพียงพอต่อ การแก้ปัญหา ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการวางแผนโดยการหาปัจจัยที่ไม่ 
เหมาะสม สาเหตุ ของการวางแผน และท าการปฏิบัติการแก้ไข ความก้าวหน้าของการปรับปรุงจะ
เกิดขึ้นได้โดยการก าจัด สาเหตุ และขั้นตอนที่ส าคัญ ก็คือ การทบทวนแผนการที่ต้องมีการชี้บ่งถึง
สาเหตุแห่งความล้มเหลวอย่าง ถูกต้องและมีการเปลี่ยนแปลงแผนเพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมไปได้
อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น ควรมี การวางแผนการปรับปรุงคุณภาพเป็นรายปี และมีการทบทวนทุกปี
เพ่ือให้มั่นใจว่าแผนการดังกล่าวมี ความ เชื่อถือได้และเหมาะสม การน าวงจรคุณ ภาพไปปฏิบัติอย่าง
จริงจังและต่อเนื่องในทุกระดับ ขององค์กรจะท าให้เราสามารถปรับปรุงและเพ่ิมคุณภาพงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน เมื่อ ปัญหาเดิมหมดไปเราก็สามารถแก้ปัญหาใหม่ ๆ ได้ด้วย
วงจรคุณภาพต่อไป 

จุดหมายที่แท้ของวงจรคุณภาพ(PDCA)ว่าเป็น กิจกรรมพ้ืนฐานในการบริหารคุณภาพนั่น
มิใช้เพียงแค่การปรับแก้ผลลัพธ์ที่เบี่ยงเบนออกไปจากเกณฑ์  มาตรฐานให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่
ต้องการเท่านั้น แต่เพ่ือก่อให้เกิดการปรับปรุงในแต่ละ รอบ ของ PDCA อย่างต่อเนื่องเป็นระบบและมี
การวางแผน PDCA ที่ม้วนไต่สูงขึ้นเรื่อย ๆ๖ 

วงจรควบคุมคุณภาพ PDCA มีภารกิจหลัก ๔ ขั้นตอน  
ขั้นที่ ๑ การวางแผน (Plan-P)  
ขั้นที่ ๒ การด าเนินตามแผน (Do-D)  
ขั้นที่ ๓ การตรวจสอบ (Check-C)  
ขั้นที่ ๔ การแก้ไขปัญหา (Act-A) 

ขั้นตอนที่ ๑ การวางแผน (Plan)  
การวางแผนงานจะช่วยพัฒนาความคิดต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่รูปแบบที่เป็นจริงขึ้นมาใน

รายละเอียดให้พร้อมในการเริ่มต้นลงมือปฏิบัติ แผนที่ดีควรมีลักษณะ ๕ ประการ ซึ่งสรุปได้ ดังนี้  
๑. อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง (realistic)  
๒. สามารถเข้าใจได้ (understandable)  
๓. สามารถวัดได้ (measurable)  
๔. สามารถปฏิบัติได้ (behavioral)  
๕. สามารถบรรลุผลส าเร็จได้ (achievable)  
วางแผนที่ดีควรมีองค์ประกอบ ดังนี้  
๑. ก าหนดขอบเขตปัญหาให้ชัดเจน  
๒. ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  

๖ สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์, มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: วัฒนาพานิช, ๒๕๔๒), หน้า 
๑๘๘-๑๙๐. 



๑๗ 

   ๓. ก าหนดวิธีการที่จะบรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้ชัดเจนและถูกต้องแม่นย า
ทีสุ่ด เท่าท่ีเป็นไปได้ 

ขั้นตอนที่ ๒ ปฏิบัติ (Do) ประกอบด้วยการท างาน ๓ ระยะ  
๑. การวางแผนก าหนดการ  

๑.๑ การแยกกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องการกระท า  
๑.๒ ก าหนดเวลาที่คาดว่าต้องใช้ในกิจกรรมแต่ละอย่าง 
๑.๓ การจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ  

๒. การจัดการแบบแมทริกซ์ (matrix management) การจัดการแบบนี้สามารถช่วยดึง
เอาผู้เชี่ยวชาญหลายแขนงจากแหล่งต่าง ๆ มาได้ และเป็นวิธีช่วยประสานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ  

๓. การพัฒนาขีดความสามารถในการท างานของผู้ร่วมงาน  
๓.๑ ให้ผู้ร่วมงานเข้าใจถึงงานทั้งหมดและทราบเหตุผลที่ต้องกระท า  
๓.๒ ให้ผู้ร่วมงานพร้อมในการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสม  
๓.๓ พัฒนาจิตใจให้รักการร่วมมือ 

ขั้นตอนที่ ๓ การตรวจสอบ (Check)  
การตรวจสอบท าให้รับรู้สภาพการณ์ของงานที่เป็นอยู่ เปรียบเทียบกับสิ่งที่วางแผน ซึ่งมี

กระบวนการ ดังนี้  
๑. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  
๒. รวบรวมข้อมูล  
๓. การท างานเป็นตอน ๆ เพ่ือแสดงจ านวน และคุณภาพของผลงานที่ได้รับในแต่ละขั้น 

ตอน เปรียบเทียบกับท่ีได้วางแผนไว้  
๔. การรายงานจะเสนอผลการประเมิน รวมทั้งมาตรการป้องกันความผิดพลาดหรือความ

ล้มเหลว  
๔.๑ รายงานเป็นทางการอย่างสมบูรณ์  
๔.๒ รายงานแบบอย่างไม่เป็นทางการ 

ขั้นตอนที่ ๔ การแก้ไขปัญหา (Act)  
ผลของการตรวจสอบหากพบว่าเกิดข้อบกพร่องขึ้นท าให้งานที่ ได้ไม่ตรงตามเป้าหมาย

หรือผลงานไม่ได้มาตรฐาน ให้ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาตามลักษณะปัญหาที่ ค้นพบ  
๑. ถ้าผลงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายต้องแก้ไขท่ีต้นเหตุ  
๒. ถ้าพบความผิดปกติใด ๆ ให้สอบสวนค้นหาสาเหตุแล้วท าการป้องกัน เพ่ือมิให้ความ

ผิดปกตินั้น เกิดข้ึนซ้ าอีก  
ในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้ผลงานได้มาตรฐานอาจใช้มาตรการดังต่อไปนี้  
๑. การย้ านโยบาย  
๒. การปรับปรุงระบบหรือวิธีการท างาน 
๓. การประชุมเก่ียวกับกระบวนการท างาน  
จากหลักการวงจรคุณภาพที่กล่าวข้างต้นพอสรุปได้ว่ า  วงจรคุณภาพ ( PDCA) 

ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การด าเนินตามแผน (Do) การตรวจสอบ (Check) และการ



๑๘ 

ปรับปรุงแก้ไข (Act) โดยการวางแผน การลงมือปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ และหาก
ไม่ได้ผลลัพธ์ตาม ที่ คาดหมายไว้ จะต้องท าการทบทวนแผนการโดยเริ่มต้นใหม่และท าตามวงจร
คุณภาพซ้ าอีก เมื่อวงจรคุณภาพ หมุนซ้ าไปเรื่อย ๆ จะท าให้เกิดการปรับปรุงงานและระดับผลลัพธ์ที่
สูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งหลักการดังกล่าวหาก น ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาจะช่วย
พัฒนาบุคลากรและผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

 
ตารางท่ี ๒.๑ สรุปแนวคิดเก่ียวกับส่งเสริม 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ไพรัช อรรถกามานนท ์(๒๕๖๑, หน้า ๒๓). การส่งเสริม (Extension) เป็นการขยายและ

ถ่ายทอดความรู้ตามระบบวิทยาการแผนใหม่ 
( Innovation System)สามารถน าความรู้ ไป
ปรับใช้ในการประกอบอาชีพเพ่ือความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น (Better Living) เป็นส าคัญ 

สุธี สุทธิสมบูรณและสมาน รังสิโยกฤษฏ 
(๒๕๔๑, หนา ๖๒). 

การส่งเสริม (Extension) การน าเอาความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีและการวิจัยต่าง  ๆ โดย
ประยุกต์เข้ากับสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่
ของประชาชนในแต่ละท้องที่ค านึงถึงการใช้
เทคโนโลยีที่ เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน 

เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ (๒๕๔๗, หน้า ๘๙-๙๑). วงจรคุณภาพ (PDCA) หรือ วงจรเดมมิ่ง ซึ่งเป็น
ชื่อที่ใช้แทนกันกับการจัดการคุณภาพเป็นความ
รับผิดชอบทางการบริหารของผู้บริหาร 

ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ (๒๕๕๗, หน้า ๕๓-๕๕). วงจรคุณภาพ (PDCA: plan do check act) คือ 
การหมุนวงจร อย่างถูกต้องตามขั้นตอน ๑ รอบ 
จะส่งผลให้เกิดการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาได้ 
๑ ระดับ 

เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ (๒๕๔๗, หน้า ๙๘-๙๙). วงจรคุณภาพ (PDCA) จะเริ่มจากการวางแผน 
การน าแผนที่วางไว้มาปฏิบัติ การตรวจสอบ 
ผลลัพธ์ที่ได้ ครั้งหนึ่งและท าตามวงจรคุณภาพ
ซ้ าอีก เมื่อวงจรคุณภาพหมุนซ้ าไปเรื่อย ๆ จะท า
ให้เกิดการปรับปรุงงานและ ท าให้ระดับผลลัพธ์
สูงขึ้นเรื่อย ๆ 

สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ (๒๕๔๒, หน้า ๑๘๘-๑๙๐). จุดหมายที่แท้ของวงจรคุณภาพ(PDCA)ว่าเป็น 
กิจกรรมพ้ืนฐานในการบริหารคุณภาพ เพ่ือ
ก่อให้เกิดการปรับปรุงในแต่ละ รอบ ของ PDCA 
อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 



๑๙ 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข ์
 ๒.๒.๑ ความหมายของปาฏิโมกข์ 

ความหมายของปาฏิโมกข์กล่าวโดยสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปาฏิโมกข์ หมายถึง ศีลสิกขาบทท่ีเป็นเหตุให้ผู้รักษาหลุดพ้นจากทุกข์๗ 
(๒) ปาฏิโมกข์ แปลว่า ธรรมเป็นแดนพ้นจากอบายแห่งบุคคลผู้รักษา หรือธรรมเป็นที่

อาศัยพ้นจากอาบัติ๘ 
(๓) ปาฏิโมกข์ แปลว่า ธรรมที่ทาให้ผู้รักษาพ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองมีตัณหา เป็นต้น

, ธรรมเป็นที่พ้นจากอบายแห่งผู้รักษา, หรือธรรมเป็นที่อาศัยพ้นจากอาบัติ,๙ 
(๔) ปาฏิโมกข์ หมายถึง คัมภีร์ประมวลพุทธบัญญัติอันทรงตั้งเป็นพุทธอาณา ได้แก่ 
อาทิพรหมจาริยกาสิกขา มีพุทธานุญาตให้ประชุมสงฆ์สวดทุกกึ่งเดือน เรียกวันว่า 

พระสงฆ์ทาอุโบสถ, 
หรือคัมภีร์ที่รวมวินัยของสงฆ์สาหรับภิกษุ เรียก ภิกขุปาฏิโมกข์ มี ๒๒๗ สิกขาบท๑๐ 
สรุปความได้ว่า ภิกขุปาฏิโมกฺข์ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อาณาปาฏิโมกข์ หมายถึง ประมวล 
สิกขาบทที่เป็นพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งขึ้นเป็นพุทธอาณา ได้แก่ อาทิพรหมจริยา

สิกขา หรือคัมภีร์ที่รวมวินัยของสงฆ์ ๒๒๗ ข้อ มีพระพุทธานุญาตให้สวดในที่ประชุมสงฆ์ทุกกึ่งเดือน ที่
เรียกว่าพระสงฆ์ลงอุโบสถกรรม สิกขาบทในพระวินัยปิฎก เรียกง่ายๆว่า พระวินัย เป็นคาสอนที่เป็น
เบื้องต้น เป็นประธานเป็นประมุขของธรรมทั้งหลาย๑๑ เป็นข้อปฏิบัติระดับศีลที่มีความสาคัญยิ่ง 
เพราะถือว่า เป็นพ้ืนฐานสาหรับการพัฒนาตนตามหลักไตรสิกขา คือ สีลสิกขา จิตตสิกขาและปัญญา
สิกขา ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาตนตามแนวทางของพระพุทธศาสนา 

๒.๒.๒ ค าไวพจน์ของปาฏิโมกข์ 
ค าไวพจน์ของคาว่าภิกขุปาฏิโมกข์มีหลายค า ส่วนมากมุ่งแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับพระวินัยซึ่ง

เป็นพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการปกครองคณะสงฆ์ ให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ค าไวพจน์บางค ามีความหมายกว้าง บางค ามีความหมายแคบ ได้แก่ 

๑) อาณาปาฏิโมกข์ หมายถึง ปาฏิโมกข์ท่ีเป็นพุทธอาณาหรือพระวินัยสิกขาบทต่าง ๆ ที่มี
การกล่าวถึงมูลเหตุที่มาของเรื่อง การก าหนดโทษ ระดับโทษ และวิธีออกจากอาบัติ ซึ่งโทษดังกล่าว 

๗ ปาฏิโมกข์ สาเร็จรูปมาจาก ปาติ=รักษา+ โมกขะ=ความหลุดพ้น. 
๘ ป. หลงสมบุญ, พจนานุกรม มคธ-ไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: เรืองปัญญา, ๒๕๔๘), 

หน้า ๔๗๘. 
๙ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสน์ คาวัด, พิมพ์ครั้งที่ ๓, 

(กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๕๑), หน้า ๕๘๒. 
๑๐ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๒๔,

(กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ผลิธัมธ์, ๒๕๕๘), หน้า ๒๓๖. 
๑๑ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓๕/๒๑๐. 



๒๐ 

มาจากพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพระพุทธศาสนา แบ่งเป็น ๒ คือ ภิกขุปาฏิโมกข์ทรง
บัญญัติส าหรับภิกษุสงฆ์และภิกขุณีปาฏิโมกข์ทรงบัญญัติสาหรับภิกษุณีสงฆ ์

(๒) พระวินัย หมายถึง ค าสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นระเบียบแบบแผนส าหรับฝึกฝน
ควบคุมความประพฤติของภิกษุ ให้มีชีวิตที่ดีงามเจริญก้าวหน้าและควบคุมภิกษุให้อยู่รวมกันด้วย
ความเรียบร้อยดีงาม เป็นประมวลบทบัญญัติข้อก าหนดสาหรับควบคุมความประพฤติไม่ให้เสื่อมเสีย  
และฝึกฝนให้ประพฤติดีงามเป็นคุณเกื้อกูลยิ่งขึ้น เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อนาคาริยวินัย วินัยของผู้ไม่
ครองเรือน คือ วินัยของบรรพชิต หรือวินัยของสงฆ์ ได้แก่ การไม่ต้องอาบัติทั้ง ๗ หรือโดยสาระได้แก่ 
ปาริสุทธิศีล ๔ ค านี้ตรงข้ามกับอาคาริยวินัย วินัยของผู้ครองเรือน คือ วินัยของชาวบ้าน ได้แก่ การงด
เว้นจาก อกุศลกรรมบถ ๑๐ โดยนัยคือกุศลกรรมบถ ๑๐๑๒ 

(๓) พุทธบัญญัติ หมายถึง ข้อบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ ได้แก่ วินัยของภิกษุ 
เป็นระเบียบ ข้อบังคับที่พระพุทธเจ้าตั้งไว้เป็นพุทธอาณาคือระเบียบการปกครองภิกษุผู้เป็นสาวกของ
พระองค์เรียกโดยทั่วไปว่า พระวินัย 

(๔) พุทธอาณา หมายถึง โทษที่พระพุทธเจ้าบัญญัติแก่ภิกษุผู้ละเมิดพระวินัยแต่ละ
สิกขาบท ที่มีความหนัก เบาตามสมควรแก่ความผิด โทษตามพระวินัยนี้เป็นโทษตามอานาจการ
ปกครองคณะสงฆ์ของพระพุทธเจ้า 

สรุปความได้ว่า ภิกขุปาฏิโมกข์ หรือ อาณาปาฏิโมกข์ หมายถึง สิกขาบทที่พระพุทธเจ้า
บัญญัติเป็นแนวปฏิบัติแก่ภิกษุ ทรงก าหนดให้ยกขึ้นแสดงในท่ามกลางสงฆ์ทุกกึ่งเดือน มี ๒๒๗
สิกขาบท ภิกขุปาอาจเรียกด้วยค าศัพท์อ่ืน ๆ เช่น พระวินัย (อนาคาริยวินัย) พุทธบัญญัติ พุทธอาณา
และอาณาปาฏิโมกข์ แต่ละข้อของภิกขุปาฏิโมกข์เรียกว่า สิกขาบท หมายถึง บทหรือข้อส าหรับศึกษา
ของภิกษุ สิกขาบทเป็นค าเรียกพระวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติแก่ภิกษุให้ถือปฏิบัติเป็นข้อๆ เพ่ือช่วย
คุ้มครองผู้รักษาให้พ้นทุกข์ที่ท าให้สัตว์ไปเกิดในอบายภูมิ๑๓ ภิกขุปาฏิโมกข์ในแง่ที่เป็นแบบแผนการ
ด าเนินชีวิตของภิกษุจัดเป็นธรรมเครื่องพ้นจากกองกิเลสของสัตว์โลกผู้ตกไปสังสารวัฎเพราะอวิชชา
เป็นต้น๑๔ ดังนั้น ค าว่า ภิกขุปาฏิโมกข์จึงได้แก่ พระวินัย ๒๒๗ ข้อที่พระพุทธเจ้าบัญญัติแก่ภิกษุและ
ก าหนดให้ยกข้ึนแสดงในท่ามกลางสงฆ์ทุกก่ึงเดือน 

๒.๒.๓ ความเป็นมาของภิกขุปาฏิโมกข์ในพระพุทธศาสนา 
ภิกขุปาฏิโมกข์เป็นค าสอนที่ส าคัญเรื่องหนึ่ งของพระพุทธศาสนา พบในคัมภีร์

พระพุทธศาสนาตั้งแต่ช่วงปฐมโพธิกาล แต่ดูจากพัฒนาการของศัพท์พระวินัย ค านี้น่าจะเกิดขึ้นทีหลัง
โอวาทปาฏิโมกข์ หรือ พระปาฏิโมกข์ท่ีใช้หมายถึงค าสอนที่เป็นแม่บท หรือค าสอนที่เป็นหลักการใหญ่

๑๒ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๔, 
(กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๘), หน้า ๓๗๒. 

๑๓ ขุ.อิติ. (ไทย) ๑/๖๐๘. 
๑๔ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี  สุรเตโช ป.ธ.๙ , ราชบัณฑิต) , ศัพท์วิ เคราะห์ , พิมพ์ครั้ งที่  ๒ , 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๐), หน้า ๔๒๔. 



๒๑ 

ของพระพุทธศาสนา ต่อมาค าว่า “ภิกขุปาฏิโมกข์” นี้ถูกใช้เรียกประมวลสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าวาง
ไว้เป็นระเบียบส าหรับปกครองคณะสงฆ์ที่เรียกว่า อาณาปาฏิโมกข์ มีความเป็นมาตามล าดับดังต่อไปนี้ 

๒.๒.๔ ความเป็นมาของโอวาทปาฏิโมกข์ 
ค าว่า “โอวาทปาฏิโมกข์” บางทีใช้ค าว่า “พระปาฏิโมกข์”๑๕ หมายถึง ค าสอนที่เป็นหลัก

ใหญ่ ค าสอนที่เป็นแม่บท หรือค าสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่ 
พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูปที่มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ พระเวฬุวนาราม ในวันเพ็ญเดือน ๓ ที่
เรียกกันว่าวันมาฆบูชา พระอรรถกถาจารย์ระบุว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์นี้แก่ที่
ประชุมสงฆ์ตลอดมาเป็นเวลา ๒๐ พรรษา และใช้โอวาทปาฏิโมกข์นี้เป็นแบบแผนในการปกครอง
คณะสงฆ์๑๖ ต่อมามีภิกษุประพฤติเสียหาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่คณะสงฆ์จึงทรงบัญญัติสิกขาบท
ห้ามไว้พร้อมกับมีการก าหนดโทษแก่ผู้ล่วงละเมิดตามสมควรแก่ความผิด สิกขาบทที่พระพุทธเจ้า
บัญญัติแก้ปัญหาการประพฤติเสียหายของภิกษุเรียกว่า ภิกขุปาฏิโมกข์ มี ๒๒๗ สิกขาบท ต่อมาทรง
ก าหนดให้ยกขึ้นแสดงในท่ามกลางสงฆ์ทุกกึ่งเดือน เรียกว่า สวดพระปาฏิโมกข์มาจนถึงปัจจุบัน ๑๗ 
ดังนั้น โอวาทปาฏิโมกข์จึงเป็นค าสอนที่มีมาตั้งแต่ต้น และพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทั้งในอดีตและ
อนาคตก็จะสอนและปกครองคณะสงฆ์ด้วยหลักโอวาทปาฏิโมกข์นี้ 

พระพุทธพจน์ ๓ คาถากึ่ง ที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป ผู้ไปประชุมกัน
โดยมิได้นัดหมาย ณ พระเวฬุวนาราม ในวันเพ็ญเดือน ๓ ที่เราเรียกกันว่า วันมาฆบูชา คาถาโอวาท
ปาฏิโมกข์เป็นค าสอนที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนเหมือนกัน พระศากยพุทธเจ้าในตอนแสดงโอวาท
ปาฏิโมกข์แก่มหาสาวกสันนิบาตก็ตรัสโอวาทปาฏิโมกข์ ๓ คาถาครึ่งนี้เหมือนกัน แบ่งรายละเอียดของ
คาถาเป็น ๓ ตอน ดังโอวาทปาฏิโมกข์ของพระพุทธเจ้าวิปัสสีในมหาปทานสูตร๑๘ ดังต่อไปนี้ 

 
 (คาถาที่ ๑)        ขนฺตี ปรม  ตโป ตีติกฺขา 
                 นิพฺพาน  ปรม  วทนฺติ พุทฺธา 

                น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี 
                 สมโณ โหติ ปร  วิเหฐยนฺโต 
 (คาถาที่ ๒)   สพฺพปาปสฺส อกรณ             กุสลสฺสูปสมฺปทา 
                 สจิตฺตปรโิยทปน                  เอต  พุทฺธาน สาสน  
 (คาถาที่ ๓)   อนูปวาโท อนูปฆาโต           ปาติโมกฺเข จ ส วโร 

๑๕ ปาติโมกข์ในที่นี้ มิได้หมายถึง อาณาปาติโมกข์ (ประมวลพุทธบัญญัติที่ทรงตั้งขึ้น เป็นพุทธอาณา 
ได้แก่ อาทิพรหมจริยกสิกขาที่มีพระพุทธานุญาตให้สวดในท่ีประชุมสงฆ์ทุกกึ่งเดือน) แต่หมายถึงโอวาทปาติโมกข์ซึ่ง
ประกอบด้วยคาถา ๓ คาถามี ขนฺตี ปรม ตโป ตีติกฺขา เป็นต้น ที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงแสดงเอง. ที.ม.อ. 
(บาลี) ๙๐/๗๖, วิ.ม.อ. (บาลี) ๑/๑๙/๑๙๐-๑๙๒. 

๑๖ ดูรายละเอียดใน วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑/๑/๓๔๕-๓๔๗. 
๑๗ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓/๒๐. 
๑๘ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๙๑/๙๐-๙๑. 



๒๒ 

                 มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ          ปนฺตญฺจ สยนาสน  
                อธิจิตฺเต จ อาโยโค             เอต  พุทฺธาน สาสน ๑๙ 

 (ค าแปลคาถาท่ี ๑) : 
  ความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่ง 
  พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า นิพพานเป็นบรมธรรม 
  ผู้ท าร้ายผู้อ่ืน ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต 
  ผู้เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ 
 (ค าแปลคาถาท่ี ๒) : 
  การไม่ทาบาป๒๐ ทั้งปวง 
  การทากุศล๒๑ ให้ถึงพร้อม 
  การทาจิตของตนให้ผ่องแผ้ว 
  นี้คือคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 
 (ค าแปลคาถาท่ี ๓) : 
  การไม่กล่าวร้ายผู้อ่ืน 
  การไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
  ความสารวมในปาติโมกข์ 
  ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร 
  การอยู่ในเสนาสนะที่สงัด 
  การประกอบความเพียรในอธิจิต 

  นี้คือคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย๒๒ 
ค าว่า โอวาทปาฏิโมกข์ แปลว่า “โอวาทที่เป็นประธาน” หรือ “ค าสอนที่เป็นหลักใหญ่” 

หมายถึง ธรรมที่เป็นหลักส าคัญของพระพุทธศาสนา สาธุชนนิยมเรียกโอวาทปาฏิโมกข์นี้ว่าเป็น 
“หัวใจของพระพุทธศาสนา”๒๓ และกล่าวถึงสาระส าคัญของคาถาโอวาทปาฏิโมกข์โดยละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

ความในคาถาที่ ๑ พระพุทธเจ้าตรัสเพ่ือแสดงหลักการและแนวทางที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ของพระพุทธศาสนา ซึ่งท าให้สามารถแยกจากลัทธิศาสนาที่พระพุทธศาสนาไม่ยอมรับ 

ตอนแรก พระพุทธองค์ตรัสว่า ความอดทน คือ ทานไว้ ยืนหยัดอยู่ได้เป็นตบะอย่างยิ่ง
พระองค์ตรสัเพื่อแสดงให้เห็นว่า การบาเพ็ญตบะของนักบวชทั้งหลาย ที่นิยมทรมานตนเองด้วยวิธีการ

๑๙ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๙๙๐. 
๒๐ บาป หมายถึง กรรมที่มีโทษซึ่งสหรคตด้วยอกุศลจิต ๑๒ ดวง. ที.ม.ฏีกา (บาลี) ๙๐/๙๒. 
๒๑ กุศล หมายถึง กุศลที่เป็นไปในภูมิ ๔. ที.ม.อ. (บาลี) ๙๐/๗๖, ที.ม.ฏีกา (บาลี) ๙๐/๙๒. 
๒๒ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๙๐-๙๑/๕๐-๕๑ 
๒๓ พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ. ปยุตฺโต), วันส าคัญของชาวพุทธไทย, พิมพ์ครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร: 

มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ, ๒๕๕๖), หน้า ๒. 



๒๓ 

ต่าง ๆ นั้น ไม่ใช่เป็นวิธีการเผาผลาญบาปชนิดที่พระพุทธศาสนายอมรับ สาระส าคัญของตบะที่
พระพุทธเจ้าทรงยอมรับ หรือตบะที่ถูกต้อง ก็คือ ขันติธรรม ความอดทนที่จะด าเนินตามมรรคาที่
ถูกต้องไปจนถึงที่สุด มีความเข้มแข็งทนทานอยู่ในใจ ด ารงอยู่ในหลักปฏิบัติที่ถูกต้องนั้น ไม่ย่อท้อหรือ
ท้อถอยสิ่งที่จะพึงอดทน ที่ส าคัญ คือ 

(๑) ความเหนื่อยยากล าบากตรากตราในการปฏิบัติกิจหน้าที่การงาน รวมทั้งความหนาว
ร้อน หิวกระหาย และสิ่งรบกวนก่อความไม่สบายต่าง ๆ 

(๒) ทุกขเวทนา เช่น ความเจ็บปวดเมื่อยล้า ความเสียดยอกระบมบาดเจ็บ ที่เกิดแก่
ร่างกายในยามป่วยไข้ เป็นต้น 

(๓) อาการกิริยา ท่าทีวาจาของผู้อ่ืน ที่กระทบกระทั่งหรือไม่น่าพอใจ เช่น ถ้อยค าที่เขา
พูดไม่ดีเป็นต้น ความอดทน อดกลั้น หมายถึง การยอมรับได้ต่อสิ่งกระทบกระทั่งหรือไม่สบาย ฝืนใจ
เหล่านั้น ไม่ขึ้งเคียดขัดเคือง ไม่แสดงอาการผิดปกติ สามารถด ารงไมตรี คงอยู่ในเมตตา หรือรักษา
อาการอันสงบมั่นคงในการท ากิจหรือบ าเพ็ญกุศลธรรม ท าความดีงามสืบต่อไป 

ตอนที่สอง ที่ตรัสว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่ายอดเยี่ยมนั้น ตรัสเพ่ือชี้
ชัดลงไปว่า จุดหมายของพระพุทธศาสนาคือนิพพาน อันได้แก่ความดับกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงได้
หรือความเป็นอิสระหลุดพ้นจากอ านาจครอบง าของกิเลส คือ โลภะ โทสะ และโมหะ ไม่ใช่สวรรค์
ไม่ใช่การเข้ารวมกับพระพรหมผู้เป็นเจ้า เป็นต้น 

ตอนที่สาม ที่ตรัสว่า ผู้ท าร้ายผู้อ่ืน เป็นบรรพชิตไม่ได้ทีเดียว ผู้เบียดเบียนผู้อื่นเป็นสมณะ
ไม่ได้ นี้ตรัสเพ่ือแสดงลักษณะของนักบวชในพระพุทธศาสนา คือชี้ให้เห็นว่า ความเป็นสมณะหรือ
นักบวช มิใช่อยู่ที่การประกอบพิธีกรรมเป็นเจ้าพิธีหรืออยู่ที่ความศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ 
สามารถบันดาลผลให้แก่คนที่อ้อนวอนปรารถนา มิใช่อยู่ที่การบ าเพ็ญตบะประพฤติเข้มงวด หรือการ
ปลีกตัวออกไปอยู่ในป่าในเขาตัดขาดจากผู้คน มิใช่อยู่ที่การทาหน้าที่เป็นสื่อกลาง คอยบอกแจ้ง
ข่าวสารและความต้องการระหว่างสวรรค์กับหมู่มนุษย์ แต่อยู่ที่ความเป็นผู้ไม่เบียดเบียน ไม่ก่อความ
ทุกข์ยากเดือดร้อนแก่ใคร ๆ มีแต่เมตตากรุณา บ าเพ็ญตนเพ่ือประโยชน์สุขของคนทั้งปวง ท าให้เห็น
ว่า นักบวชหรือพระภิกษุสงฆ์ในความหมายของพระพุทธศาสนา คือ เครื่องหมายของความไม่มีภัย 
เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่มเย็นปลอดภัย และการชี้น ามรรคาแห่งสันติสุข 

ความในคาถาที่ ๒ พระพุทธองค์ตรัสสรุปข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาทั้งหมดลงเป็น
หลักการส าคัญ ๓ ประการ คือ 

(๑) ไม่ทาบาปทุกอย่าง ได้แก่ ละเว้นความชั่วทุกชนิด ทุกระดับ ตั้งต้นแต่ประพฤติตาม
หลักศีล ๕ เช่น ไม่ท าลายชีวิต ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม เป็นต้น 

(๒) ยังกุศลให้ถึงพร้อม ได้แก่ บ าเพ็ญความดีให้บริบูรณ์เช่น มีศรัทธา มีเมตตากรุณาฝึก
จิตให้เข้มแข็ง มีสมาธิ มีความเพียร มีสติรอบคอบ ชื่อสัตย์สุจริต มีความเสียสละ เป็นต้น 

(๓) ท าจิตของตนให้ผ่องใส ได้แก่ ช าระจิตให้บริสุทธิ์สะอาด ให้หลุดพ้นจากกิเลส เช่น 
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความฟุ้งซ่าน ความหดหู่ซึมเซา เป็นต้น ด้วยการฝึกอบรมเจริญ
ปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงจนกิเลสและความทุกข์ครอบง าจิตใจไม่ได้ 



๒๔ 

หลักการ ๓ ประการนี้สรุปสั้นได้ว่า เว้นชั่ว ท าดี และ ท าใจให้บริสุทธิ์ หลักปฏิบัติที่ตรัสใน
คาถาที่สองนี้ เป็นทั้งแนวทางและขอบเขตในการที่พระสาวกจะไปอบรมสั่งสอนประชาชนให้ตรงตาม
หลักการของพระพุทธศาสนา และสอนได้เป็นแนวเดียวกัน มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

ความในคาถาที่ ๓ พระพุทธองค์ตรัสเพ่ือเป็นหลักความประพฤติและการปฏิบัติตน หรือ
หลักปฏิบัติในการท างานส าหรับผู้ที่จะไปประกาศพระศาสนา หมายความว่า ทรงวางระเบียบในการ
ไปสั่งสอนธรรมแก่ประชาชน ว่าผู้สอน ต้องเป็นผู้ไม่กล่าวร้าย ต้องเป็นผู้ไม่ท าร้ายคือ ไม่ก่อความ
เดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน ไม่ว่าด้วยกายหรือวาจา มีวจีกรรมและกายกรรมบริสุทธิ์สะอาด พูดและท า ด้วย
เมตตากรุณา มีความส ารวมในพระปาติโมกข์ คือประพฤติเคร่งครัดในระเบียบแบบแผน รู้จักประมาณ
ในภัตตาหาร ที่นอนที่นั่งก็ให้สงบสงัดเหมาะแก่สมณะ คือ ต้องไม่เห็นแก่กินแก่นอน และต้องมีใจแน่ว
แน่เข้มแข็ง ไม่ท้อถอย ฝึกอบรมจิตใจของตนอยู่เสมอ กล่าวโดยสรุปได้ว่า ไปท างานก็ให้ไปท างาน 
จริง ๆ ท างานเพ่ืองาน มุ่งประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ ไม่ใช่ไปหาความสุขสนุกสบาย 
เนื้อความ ๓ คาถาของโอวาทปาติโมกข์นี้ แสดงให้เห็นวิธีสั่งงานของพระพุทธเจ้า การที่พระองค์ทรง
ส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนานั้น ก็คือพระองค์ส่งพระสาวกให้ไปท างาน 

อนึ่ง สาระส าคัญของโอวาทปาฏิโมกข์ถูกยกย่องว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา อย่างไร 
ก็ตาม พระพุทธพจน์ ๓ คาถากึ่งนี้ อาจสรุปใจความได้เป็นสามส่วน คือ อุดมการณ์ ๔ หลักการ ๓ 
และวิธีการ ๖ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(๑) อุดมการณ์ ๔ : พระพุทธพจน์คาถาแรก พระพุทธองค์ทรงกล่าวถึงอุดมการณ์อัน
สูงสุดของพระภิกษุและบรรพชิตในพระพุทธศาสนานี้ อันมีลักษณะที่แตกต่างจากศาสนาอ่ืน อันอาจ
เรียกได้ว่า อุดมการณ์ ๔ ของพระพุทธศาสนา ได้แก่ 

(๑) ความอดทนอดกลั้นเป็นสิ่งที่นักบวชในศาสนานี้พึงยึดถือและเป็นสิ่งที่ต้องใช้เมื่อ
ประสบสิ่งที่ไม่ชอบใจทุกอย่างที่ต้องเจอในชีวิตนักบวช 

(๒) การมุ่งให้ถึงพระนิพพานเป็นเป้าหมายหลักของผู้ออกบวช 
(๓) พระภิกษุและบรรพชิตในพระธรรมวินัยนี้ไม่พึงท าผู้อ่ืนให้ล าบากด้วยการเบียดเบียน

ท าความทุกข์กายหรือทุกข์ทางใจไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ 
(๔) พึงเป็นผู้มีจิตใจสงบจากอกุศลวิตกท้ังหลายมีความโลภ โกรธ หลง เป็นต้น 
(๒) หลักการ ๓ : พระพุทธพจน์คาถาที่สอง พระพุทธองค์ทรงกล่าวถึง "หลักการอันเป็น

หัวใจส าคัญเพ่ือเข้าถึงจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาแก่พุทธบริษัทโดยย่อ" หรือ หลักการ ๓ กล่าว
กันเป็นการสรุปรวบยอดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางที่พุทธบริษัทพึงปฏิบัติ ได้แก่ 

(๑) การไม่ท าบาปทั้งปวง 
(๒) การท ากุศลให้ถึงพร้อม 
(๓) การท าจิตใจให้บริสุทธิ์ 
(๓) วิธีการ ๖ : พระพุทธพจน์คาถาที่สาม หมายถึง วิธีการที่ธรรมทูตผู้ เผยแผ่

พระพุทธศาสนาถือเป็นอุบายวิธี พระภิกษุที่ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งมีเป็นจ านวนมากให้ใช้
วิธีการเหมือนกันเพ่ือจะได้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและถูกต้องเป็นธรรม ได้แก่ วิธีการทั้ง ๖ ได้แก่ 

(๑) การไม่กล่าวร้าย (เผยแผ่ศาสนาด้วยการไม่กล่าวร้ายโจมตีดูถูกความเชื่อผู้อื่น) 
(๒) การไม่ท าร้าย (เผยแผ่ศาสนาด้วยการไม่ใช้ก าลังบังคับข่มขู่ด้วยวิธีการต่าง ๆ) 



๒๕ 

(๓) ความส ารวมในพระปาฏิโมกข์ (รักษาความประพฤติให้น่าเลื่อมใส) 
(๔) ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภค (เสพปัจจัยสี่อย่างรู้ประมาณพอเพียง) 
(๕) นั่งนอนในที่อันสงัด (สันโดษไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ) 
(๖) ความเพียรในอธิจิต (พัฒนาจิตใจด้วยสมถะและวิปัสสนาเสมอ มิใช่ว่าเอาแต่สอน แต่

ตนเองไม่กระท าตามท่ีสอน) 
สรุปความได้ว่า โอวาทปาฏิโมกข์ ได้แก่ ค าสอนที่เป็นแม่บท ค าสอนที่เป็นหลักใหญ่ หรือ 

ค าสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคตจะ
สอนเหมือน ๆ กัน บางพระองค์ทรงสอนและปกครองคณะสงฆ์ด้วยหลักโอวาทปาฏิโมกข์ ไม่บัญญัติ
พระวินัยเพ่ือใช้ปกครองคระสงฆ์ ดังนั้น บุคคลที่แสดงโอวาทปาฎิโมกข์ ได้แก่ พระพุทธเจ้าเท่านั้น
พระสงฆ์ผู้เป็นสาวกจะไม่ใช่ผู้แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ แต่จะอยู่ในฐานะผู้รับโอวาทปาฏิโมกข์มาปฏิบัติ
และด าเนินชีวิต ด าเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหลักการที่ปรากฏในโอวาทปาฏิโมกข์ 

๒.๒.๕ ความส าคัญของภิกขุปาฏิโมกข์ในพระพุทธศาสนา 
การประกาศศาสนาในช่วงปฐมโพธิกาล พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติสิกขาบทไปพร้อม ๆ กับ

การเผยแผ่ธรรม เนื่องจากพระสงฆ์กลุ่มแรกล้วนแต่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีคุณธรรมขั้นต่ า คือ 
พระโสดาบัน ดังนั้น พระสงฆ์จึงยังไม่มีความประพฤติที่เสื่อมเสียเกิดขึ้น ต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาได้
เผยแพร่ไปกว้างไกลมากขึ้นเรื่อย ๆ คนบวชเริ่มมีจ านวนมากขึ้น เป้าหมายของผู้ที่เข้ามาบวชใน
พระพุทธศาสนาก็มีลักษณะแตกต่างกัน บางคนตั้งใจบวชเพ่ือแสวงหาลาภสักการะบ้าง เพ่ือหาเลี้ยง
ชีพบ้าง ไม่ได้บวชเพ่ือประพฤติปฏิบัติธรรมเพ่ือความพ้นทุกข์ ดังนั้น หลังจากบวชบางรูปจึงประพฤติ
เสื่อมเสีย เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าต้องบัญญัติสิกขาบทเพ่ือเป็นแบบแผนแห่งการปฏิบัติ พระวินัย
เกิดข้ึนจากการที่มีพระภิกษุสงฆ์สาวกเข้ามาบวชเป็นจ านวนมาก โดยที่บุคคลเหล่านั้นมาจากตระกูลที่
ต่างกัน มีความประพฤติที่ต่างกัน และมีความเชื่อที่ต่างกัน เมื่อมาอยู่รวมกันจึงเป็นการยากที่จะมี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ พระสารีบุตรเถระผู้มีความเป็นห่วงต่อความมั่นคงในพระพุทธศาสนา
จึงได้ทูลพระพุทธเจ้าให้บัญญัติสิกขาบทเพ่ือเป็นเครื่องมือปกครองสงฆ์อันจะส่งผลให้พระพุทธศาสนา
ด ารงอยู่ในโลกได้นาน แต่พระพุทธองค์ก็ไม่เห็นด้วย ทรงรอจนกว่ามีภิกษุท าความผิดเสียหายจึงได้
บัญญัติสิกขาบทเป็นพระวินัยส าหรับปกครองคณะสงฆ์๒๔ 

พระวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นนี้ มีความหมายดังต่อไปนี้ 
๑) มีวินัยต่าง ๆ คือ ประกอบด้วยปาฏิโมกขุทเทศ ๕ ประการ มีหมวดแห่งอาบัติ ๗ 

ประเภท คือ ปาราชิก สังฆาทิเสส อนิยต (นิสสัคคียปาจิตตีย์) ปาจิตตีย์ ปาฏิเทสนีย์ ทุกกฎ ทุพภาสิต 
๒) มีนัยพิเศษหมายถึงประกอบด้วยปฐมบัญญัติและอนุบัญญัติ 
๓) เป็นการฝึกกายวาจา เพราะเป็นเครื่องห้ามพฤติกรรมทางกายและวาจา ดังข้อความที่

ปรากฏในอรรถกถาว่า 

๒๔ วัดเขาสนามชัย, วินัยพระน่ารู้คู่มือโยม, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท แอคทีฟพริ้นท์ จากัด, ๒๕๕๙), 
หน้า ๑-๕. 



๒๖ 

บัณฑิตผู้รู้อรรถแห่งพระวินัยทั้งหลายกล่าวว่า “วินัย เพราะมีนัยต่างๆเพราะมีนัยพิเศษ 
และเพราะฝึกกายและวาจาอย่างนี้”๒๕ แสดงให้เห็นว่า พระวินัยมีหลายหลาย มีความเป็นพิเศษ และ
เป็นเครื่องใช้สาหรับฝึกกายและวาจาให้อยู่ในสภาพที่เหมาะแก่การดาเนินชีวิต พระวินัยจึงเป็นกฎ
เบื้องต้นสาหรับกุลบุตรผู้เข้ามาบวชเป็นภิกษุ เป็นเหมือนกฎหมาย เป็นข้อห้ามไม่ให้ปฏิบัติ 

การบัญญัติพระวินัยเพ่ือเป็นระเบียบให้พระสงฆ์สาวกได้ปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน ป้องกัน
ความยุ่งยากวุ่นวายอันอาจจะเกิดขึ้น สิกขาบทที่ทรงบัญญัติ ๒ ประเภท คือ 

๑) สิกขาบทที่เป็นมูลบัญญัติ ได้แก่ สิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้เดิม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า มาติกา คือ สิกขาบทที่ตั้งไว้เป็นบทแม่ การบัญญัติพระวินัยนี้ พระพุทธองค์มิได้ทรงบัญญัติไว้
ล่วงหน้า ต่อเมื่อมีเหตุการณ์ความเสียหายน่าติเตียนของภิกษุบางรูปเกิดขึ้น พระพุทธองค์จึงประชุม
พระสงฆ์สาวกทั้งหมด ไต่สวนมูลความผิดที่เกิดขึ้นว่าเกิดขึ้นจริงตามนั้นหรือไม่ และชี้แจงให้เห็นโทษ
ความเสียหายที่เกิดจากความประพฤติของภิกษุบางรูปนั้นแล้ว ทรงถือเอาข้อความผิดนั้นเป็นต้นเหตุ
ซึ่งเรียกว่าอาทิกัมมิกะ๒๖ ทรงบัญญัติห้ามภิกษุรูปอ่ืนประพฤติเช่นนั้นอีก ถ้าใครฝ่าฝืนประพฤติเช่นนั้น
อีกจะต้องอาบัติ คือ ต้องโทษ และแม้สิกขาบทอ่ืน ๆ ก็ตาม พระพุทธองค์ทรงอาศัยเหตุเช่นนั้นเป็นมูล
บัญญัติในการบัญญัติสิกขาบทแก่พระสาวกเช่นกัน 

๒) สิกขาบทที่เป็นอนุบัญญัติ สิกขาบทที่บัญญัติเพ่ิมเติม คือ ต่อมามีการกระท าผิดใน
ลักษณะคล้ายกัน เพ่ือเลี่ยงมูลแห่งอาบัติเดิม หรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจบังคับใช้สิกขาบทเดิม ก็อาจ
แก้ไขรายละเอียดของสิกาบทเดิมนั้นได้ เพ่ือให้เกิดความรัดกุม รอบคอบ และเอ้ือเฟ้ือต่อพระธรรม
วินัย 

สิกขาบทที่พระพุทธองค์บัญญัติเรียบร้อยดีแล้วนี้ ต่อมาถูกรอบรวมเป็นภิกขุปาฏิโมกข์
หรืออาณาปาฏิโมกข์ มีความส าคัญต่อพระพุทธศาสนามากมาย ทั้งต่อคณะสงฆ์โดยส่วนรวม ตัวภิกษุ
เป็นรายบุคคล และสถาบันพระพุทธศาสนา กล่าวโดยสรุปดังต่อไปนี้ 

ข้อปฏิบัติเพื่อประโยชน์ ๑๐ ประการ 
พระพุทธองค์ทรงค านึงถึงเหตุผลและหวังประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาโดยส่วนรวมจึง

บัญญัติพระวินัย ภิกขุปาฏิโมกข์ในฐานะเป็นพระวินัย เมื่อศึกษาสืบต่อและปฏิบัติตามยิ่งอ านวย
ประโยชน์ ๑๐ ประการ คือ 

(๑) เพ่ือความรับว่าดีแห่งสงฆ์ 
(๒) เพ่ือความส าราญแห่งสงฆ์ 
(๓) เพ่ือข่มบุรุษผู้แก้อยาก 
(๔) เพ่ืออยู่ส าราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก 
(๕) เพ่ือป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบัน 

๒๕ วิ.ม. (ไทย) ๑/๑/๑/๕๓. 
๒๖ อาทิกัมมิกะ แปลว่า ผู้ท าคนแรก หรือผู้ประกอบกรรมครั้งแรก ซึ่งหมายถึงภิกษุผู้ก่อความเสียหาย

จนเป็นเหตุให้ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามไว้ ผู้เป็นต้นบัญญัติแห่งสิกขาบทนั้น ๆ เช่น พระสุทินเป็นต้นบัญญัติปฐม
ปาราชิกได้รับการยกเว้นไม่ต้องอาบัติปาราชิก. 



๒๗ 

(๖) เพ่ือก าจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต 
(๗) เพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส 
(๘) เพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว 
(๙) เพ่ือความตั้งมัน่แห่งพระสัทธรรม 
(๑๐) เพ่ือถือตามพระวินัย๒๗ 

ในที่นี้จะขอน าเสนอวัตถุประสงค์ในการบัญญัติวินัย ๑๐ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงปรารภ
หรือประโยชน์ที่ทรงประสงค์ ในการทรงบัญญัติสิกขาบทแก่พระสงฆ์สาวก โดยแบ่งเป็น ๕ ประการ
คือ 

ประโยชน์ด้านที่ ๑ ประโยชน์แก่คณะสงฆ์หรือส่วนรวม 
ภิกขุปาฏิโมกข์เมื่อรักษาอย่างบริสุทธิ์ดีแล้ว ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่คณะสงฆ์โดย

ส่วนรวม ก่อให้เกิดความสามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของคณะสงฆ์ แบ่งเป็น ๒ ประการ คือ 
(๑) เพ่ือความรับว่าดีแห่งสงฆ์ (สงฺฆสุฏฺฐุตาย) คือ เพ่ือความเรียบร้อยดีงามแห่งสงฆ์ ซึ่งได้

ทรงชี้แจงให้มองเห็นคุณโทษแห่งความประพฤตินั้น ๆ ชัดเจนแล้ว จึงทรงบัญญัติสิกขาบทขึ้นไว้โดย
ความเห็นร่วมกัน สิกขาบทกลุ่มนี้ ทรงบัญญัติไว้เพ่ือให้เกิดความยอมรับในข้อวัตรปฏิบัติตามสิกขาบท
นี้ เพ่ือให้หมู่คณะเกิดความเรียบร้อย หากพระสงฆ์สาวกไม่ประพฤติล่วงละเมิดบทบัญญัติ  จะท าให้
เกิดความเสื่อมเสียแก่หมู่สงฆ์โดยส่วนรวม เช่น สิกขาบทในสังฆาทิเสสข้อว่าด้วยการว่ากล่าวภิกษุผู้ว่า
ยากสอนยาก ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมนุภาสน์จนครบ ๓ ครั้งเพ่ือให้สละเรื่องนั้น ถ้าเธอ
ก าลังถูกสวดสมนุภาสน์กว่าจะครบ ๓ ครั้ง ถ้าเธอไม่สละเป็นสังฆาทิเสส๒๘ 

การเป็นคนว่ายากสอนยากเป็นอุปสรรค์ต่อศึกษาอบรมในพระพุทธศาสนา เมื่อประพฤติ
ผิดไปจากพระวินัยแล้ว มีท่านผู้รู้มาว่ากล่าวตักเตือนแล้ว ยังเป็นคนดื้อรั้น คนประเภทนี้เป็นอันตราย
ต่อคณะสงฆ์ เพราะหากอยู่ด้วยกันแล้วไม่ยอมรับค าแนะนาตักเตือนกันแล้วก็ย่อมเป็นการยากที่ จะ
ยอมรับคนเหล่าอ่ืนที่จะมาตักเตือนได้ พระพุทธองค์จึงได้บัญญัติสิกขาบทไว้เพ่ือป้องกันบุคคลประเภท
นี้ไว้ เพ่ือให้คณะสงฆ์ได้ว่ากล่าวตักเตือนบุคคลประเภทนี้ไว้ 

(๒) เพ่ือความผาสุกแห่งสงฆ์ (สงฺฆผาสุตาย) คือ เพ่ือให้พระสงฆ์อยู่ร่วมกันอย่างผาสุก
สิกขาบทในกลุ่มนี้ ทรงบัญญัติไว้เพ่ือรักษาประโยชน์แก่การอาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความสงบ ปลอดภัย
ไม่มีความระแวงหรือกลัวภัยจากการที่มีภิกษุมาอาศัยอยู่ร่วมกันจ านวนมาก เช่น สิกขาบทว่าด้วยการ
ใช้สอยเสนาสนะ คือ เตียง ตั่ง ฟูกหรือเก้าอ้ีของสงฆ์ในที่กลางแจ้ง เมื่อจะจากไป ไม่เก็บ หรือไม่ใช้ให้
เก็บเสนาสนะนั้น หรือไม่บอกมอบหมายไปเสีย ต้องอาบัติปาจิตตีย์๒๙ 

สิกขาบทนี้แสดงให้เห็นว่า ต้องการให้เกิดความรับผิดชอบในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งของ
เครื่องใช้ของสงฆ์ เมื่อใช้แล้วต้องเก็บรักษา ไม่ทิ้งตากแดด ตากฝนให้เสียหาย ซึ่งเป็นการป้องกันผู้มัก

๒๗ วิ.มหา.(ไทย) ๑/๓๙/๒๘. 
๒๘ วิ.มหา.(ไทย) ๑/๔๒๕/๔๕๕. 
๒๙ วิ.มหา.(ไทย) ๒/๑๐๙/๒๙๒. 



๒๘ 

ง่ายไร้ความรับผิดชอบ แต่หากใส่ใจให้ความส าคัญต่อข้าวของเครื่องใช้ของส่วนรวมแล้วย่อม เป็น
ผลประโยชน์ของส่วนรวม 

ประโยชน์ด้านที่ ๒ ประโยชน์แก่บุคคล 
ภิกขุปาฏิโมกข์สามารถใช้แก้ปัญหาของบุคคลบางพวกได้ คือ หากมีภิกษุดื้อ บอกกล่าว

แล้วไม่ยอมปรับตัวก็มีวิธีจัดการ เป็นการแก้ปัญหาอันอาจจะไปรบกวนภิกษุรูปอ่ืนที่รักษาศีลอย่าง
เคร่งครัด ประโยชน์แก่บุคคลมี ๒ ประการ คือ 

(๓) เพ่ือข่มบุคคลผู้แก้อยาก (ทุมฺมงฺกูน ปุคฺคลาน นิคฺคหาย) คือ เพ่ือก าราบภิกษุบางรูปที่
หัวดื้อ ไม่ค่อยละอาย ประพฤติทราม สิกขาบทกลุ่มนี้ทรงบัญญัติไว้เพ่ือจัดการภิกษุผู้ทุศีลบางกลุ่ม
เพราะเมื่อไม่ได้บัญญัติสิกขาบทไว้ป้องกัน เมื่อพบเห็นภิกษุก าลังละเมิดพระวินัยก็จะยกสิกขาบท
ตามท่ีบัญญัติไว้เพ่ือปรับอาบัติกับท่านเหล่านั้นได้ เพราะหากไม่มีพระวินัยเป็นข้ออ้าง ภิกษุผู้ทุศีลก็จะ
ไม่ยอมรับ หรืออาจโต้แย้งไปต่าง ๆ นานา แล้วจะท าให้เกิดความเสียหายแก่พระพุทธศาสนาอย่างหา
สุดมิได้ ดังสิกขาบทที่ยกมาเป็นตัวอย่าง เช่น สิกขาบทที่กล่าวถึงภิกษุถูกราคะครอบง าแล้ว มีจิต
แปรปรวน พูดเกี้ยวมาตุคามด้วยวาจาชั่วหยาบ พาดพิงเมถุน เหมือนชายหนุ่มพูดเกี้ยวหญิงสาว เป็น
สังฆาทิเสส๓๐ และ สิกขาบทที่กล่าวถึงภิกษุถูกราคะครอบงาแล้ว มีจิตแปรปรวน กล่าวสรรเสริญการ
บาเรอความใคร่ของตนต่อหน้ามาตุคาม ด้วยคาที่พาดพิงเมถุน เป็นสังฆาทิเสส๓๑ 

สิกขาบทที่ยกมานี้ แสดงให้เห็นว่า ภิกษุผู้ไม่มีความละอาย มีความประพฤติไม่น่าเลื่อมใส
พูดจาเกี้ยวพาราสีท านองบุรุษต้องการให้หญิงสาวบ าเรอตนด้วยกามซึ่งไม่เหมาะสมกับสมณะ แสดง
ถึงความมักมากในโลกิยวิสัยเป็นต้น เมื่อมีภิกขุปาฏิโมกข์จึงสามารถลงโทษภิกษุผู้ไม่ส ารวมเหล่านี้ได้ 

(๔) เพ่ือความอยู่ผาสุกแห่งเหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงาม (เปสลาน ภิกฺขูน ผาสุวิหาราย) คือ เพ่ือ
ส่งเสริมให้ภิกษุประพฤติดีปฏิบัติชอบตามพระวินัย ปกป้องภิกษุผู้มีศีลไม่ให้ถูกรบกวนจากผู้ประพฤติ
ไม่เรียบร้อย การเป็นอยู่ของภิกษุผู้มีศีล มีความส ารวมในพระปาฏิโมกข์ มีอาชีวะหมดจด งดงามตาม
พระวินัย บางครั้งอาจถูกภิกษุผู้ทุศีลเบียดเบียนท าให้ได้รับความเดือดร้อน ดังสิกขาบท ในภูตคาม
วรรคความว่า “ก็ ภิกษุใดโกรธ ไม่พอใจ ฉุดลาก หรือใช้ให้ฉุดลากภิกษุออกจากวิหารของสงฆ์ ต้อง
อาบัติปาจิตตีย์”๓๒ นอกจากนี้ยังรวมถึง ข้อปฏิบัติที่เป็นเสขิยวัตรที่ทรงบัญญัติไว้เพ่ือความงดงามแห่ง
สงฆ์ มีอยู่ ๗ หมวด คือ 

๔.๑ ปริมัณฑลวรรค๓๓ คือ หมวดว่าด้วยการนุ่งห่มเรียบร้อย หมวดนี้ นับเป็น
ต้นแบบแห่งการพัฒนาบุคลิกภาพด้านการนุ่งห่ม 

๔.๒) อุชชัคฆิกวรรค๓๔ คือ หมวดว่าด้วยการหัวเราะ หมวดนี้ นับเป็นต้นแบบแห่ง
การพัฒนาบุคลิกภาพ ด้านการแสดงออกทางกายที่ต้องควบคุมอาการที่เคลื่อนไหวให้อยู่ในส ารวม 

๓๐ วิ.มหา.(ไทย) ๑/๒๘๔/๓๑๖. 
๓๑ วิ.มหา.(ไทย) ๑/๒๙๑/๓๓๐. 
๓๒ วิ.มหา.(ไทย) ๒/๑๒๕/๓๐๓. 
๓๓ วิ.มหา.(ไทย) ๒/๕๗๖/๖๔๙. 
๓๔ วิ.มหา.(ไทย) ๒/๕๘๖/๖๖๐. 



๒๙ 

๔.๓) ขัมภตกวรรค๓๕ คือ หมวดว่าด้วยการเท้าสะเอว หมวดนี้ นับเป็นต้นแบบแห่ง
การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการเคลื่อนไหวที่สง่างาม ไม่เดินเร็วเกินไป ไม่ช้าเกินไป ก้าวเท้าพอดี 

๔.๔) สักกัจจวรรค๓๖ คือ หมวดว่าด้วยความเคารพ หมวดนี้ นับเป็นต้นแบบแห่งการ
แสดงความเคารพกันในสถานที่เหมาะสม ที่ไหนควรทาความเคารพหรือไม่ควรทาความเคารพกัน ที่
เรียกว่า รู้กาลเทศะ นั่นเอง 

๔.๕) กพฬวรรค๓๗ คือ หมวดว่าด้วยคาข้าว หมวดนี้ นับเป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้
เรื่องมารยาทในการรับประทานอาหาร รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับการล้างภาชนะ 

๔.๖) สุรุสุรุวรรค๓๘ คือ หมวดว่าด้วยการฉันดังซู้ดๆ หมวดนี้ นับเป็นต้นแบบแห่งการ
ประทานอาหารมิให้ส่งเสียงรบกวนผู้อ่ืน และการจะแสดงธรรมแก่ใครนั้น ต้องดูความเหมาะสมแก่
สถานที่และบุคคลอีกด้วย 

๔.๗) ปาทุกาวรรค๓๙ คือ หมวดว่าด้วยเขียงเท้า หมวดนี้ นับเป็นต้นแบบแห่งการ
ประทานอาหารมิให้ส่งเสียงรบกวน เป็นการสอนเรื่องมารยาทให้กับพระภิกษุเพ่ือให้มีจริยาวัตรงดงาม
เป็นต้นแบบในเรื่องการแต่งตัว เรื่องการยืนเดินนั่งนอนซึ่งก็คือบุคลิกภาพ 

ประโยชน์ด้านที่ ๓ ประโยชน์แก่ความบริสุทธิ์ หรือแก่ชีวิต ทั้งทางกายและทางใจ 
ภิกขุปาฏิโมกข์ท่ีรักษาดีแล้วย่อมเป็นพื้นฐานส าคัญต่อการปฏิบัติตน เพราะถ้ามีศีลบริสุทธิ์

ย่อมจะปฏิบัติธรรมได้ก้าวหน้า ประโยชน์ด้านนี้มี ๒ ประการ คือ 
(๕) เพ่ือปิดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน (ทิฏฺ ธมฺมิกาน  อาสวาน  ส วราย) 

คือ เพ่ือระงับปิดทางความเสื่อมเสีย ความทุกข์ ความเดือดร้อน ความเสื่อมเสียไม่ว่าจะเป็นด้ าน
ชื่อเสียง หรือความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ไม่ตั้งอยู่ในความส ารวม พระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติ
สิกขาบทไว้เพ่ือป้องกันอาสวะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นไว้ ดังสิกขาบทที่ห้ามภิกษุพูดอวดอุตตริมนุสส
ธรรมที่ไม่มีในตนแก่อนุปสัมบัน ภิกษุรูปใดละเมิดต้องอาบัติปาราชิก๔๐ 

การอวดอุตริมนุสสธรรมนี้เป็นอันตรายต่อคณะสงฆ์อย่างยิ่ง เพราะการกล่าวอ้างสิ่งที่ไม่มี
อยู่จริงให้ผู้อ่ืนหลงเชื่อเพ่ือหวังลาภสักการะ เป็นการแสวงหาความสุขบนความคาดหวังผู้อ่ืน ซึ่งหาก
จะพิจารณาดูพฤติกรรมลักษณะนี้จะเป็นการโกหกตัวเองเป็นเบื้องต้น และโกหกผู้อ่ืน พระพุทธองค์จึง
ตรัสว่าเป็นมหาโจรที่มีพฤติกรรมรุนแรงและสร้างผลกระทบแก่สังคมมากที่สุด เพราะหลอกลวงคนอ่ืน
มาเลี้ยงชีพ เป็นผู้ฉันอาหารของชาวบ้านด้วยไถยจิต๔๑ 

๓๕ วิ.มหา.(ไทย) ๒/๕๙๖/๖๗๐. 
๓๖ วิ.มหา.(ไทย) ๒/๖๐๖/๖๘๑. 
๓๗ วิ.มหา.(ไทย) ๒/๖๑๗/๖๙๓. 
๓๘ วิ.มหา.(ไทย) ๒/๖๒๗/๗๐๓. 
๓๙ วิ.มหา.(ไทย) ๒/๖๓๘/๗๑๗. 
๔๐ วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๙๖/๑๘๒. 
๔๑ วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๙๕/๑๘๑. 



๓๐ 

พระพุทธองค์ตรัสว่า มหาโจรมี ๕ จ าพวก พวกที่หลอกลวงคนอ่ืนเลี้ยงชีพด้วยการอวด
อุตตริมนุสสธรรมร้ายแรงที่สุด เพราะฉันอาหารของชาวบ้านด้วยไถยจิต ดังพุทธด ารัสว่า 

ภิกษุทั้งหลาย มหาโจร ๕ จ าพวกนี้ มีปรากฏอยู่ในโลก คือ 
(๑) มหาโจรบางคนในโลกนี้ ปรารถนาว่า เมื่อไรหนอ เราจึงจักมีบริวารเป็นร้อยหรือเป็น

พันห้อมล้อมแล้วท่องเที่ยวไปในคาม นิคม และราชธานี ท าการฆ่าเอง สั่งให้ผู้อ่ืนฆ่า ตัด (มือเท้าผู้อ่ืน) 
เอง สั่งให้ผู้อ่ืนตัด เผา (บ้าน) เอง สั่งให้ผู้อ่ืนเผา ต่อมา มหาโจรนั้น ก็ได้มีบริวารเป็นร้อยหรือเป็นพัน
ห้อมล้อมแล้วท่องเที่ยวไปในคาม นิคม และราชธานี ท าการฆ่าเอง สั่งให้ผู้อ่ืนฆ่า ตัดเอง สั่งให้ผู้อ่ืนตัด 
เผาเอง สั่งให้ผู้อ่ืนเผา ฉันใด ภิกษุชั่วบางรูปในธรรมวินัยก็ฉันนั้นเหมือนกัน ปรารถนาว่า เมื่อไรหนอ 
เราจักมีภิกษุบริวารเป็นร้อยหรือเป็นพันห้อมล้อมแล้วท่องเที่ยวไปในคาม นิคม และราชธานี อัน
คฤหัสถ์และบรรพชิตสักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบน้อม ได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลาน
ปัจจัยเภสัช ต่อมา ภิกษุนั้นก็ได้มีภิกษุบริวารเป็นร้อยหรือเป็นพันห้อมล้อมแล้วท่องเที่ยวไปในคาม 
นิคมและราชธานี อันคฤหัสถ์และบรรพชิตสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ย าเกรง ได้จีวร บิณฑบาต 
เสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร ภิกษุทั้งหลาย นี้คือมหาโจรจ าพวกท่ี ๑ ที่มีปรากฏอยู่ในโลก 

(๒) ภิกษุทั้งหลาย ยังมีภิกษุชั่วบางรูปในธรรมวินัยนี้ เล่าเรียนธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศ
แล้ว อวดอ้างว่าเป็นของตน ภิกษุทั้งหลาย นี้คือมหาโจรจ าพวกท่ี ๒ ที่มีปรากฏอยู่ในโลก 

(๓) ภิกษุทั้งหลาย ยังมีภิกษุชั่วบางรูปในธรรมวินัยนี้ โจทเพ่ือนภิกษุผู้บริสุทธิ์  ผู้ประพฤติ
พรหมจรรย์อันบริสุทธิ์ด้วยเรื่องท่ีท าลายพรหมจรรย์อันไม่มีมูลภิกษุทั้งหลายนี้คือ มหาโจรจ าพวกท่ี ๓ 

(๔) ภิกษุทั้งหลาย ยังมีภิกษุชั่วบางรูปในธรรมวินัยนี้ สงเคราะห์ประจบคฤหัสถ์ด้วย
ครุภัณฑ์ของสงฆ์คืออาราม พ้ืนที่อาราม วิหาร พ้ืนที่วิหาร เตียง ตั่ง ฟูก หมอน หม้อ โลหะ อ่าง โลหะ 
กระถางโลหะ กระทะโลหะ มีด ขวาน ผึ่ง จอบ สว่าน เถาวัลย์ ไม้ไผ่ หญ้ามุงกระต่าย หญ้าแฝก หญ้า
สามัญ ดินเหนียว เครื่องไม้ เครื่องดิน ภิกษุทั้งหลาย นี้คือมหาโจรจ าพวกท่ี ๔ 

(๕) ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมอันไม่มีอยู่ ไม่เป็นจริง จัดเป็นยอด
มหาโจรในโลกพร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและ
มนุษย์ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุนั้น ฉันอาหารของชาวบ้านด้วยไถยจิต”๔๒ 

สิกขาบทในข้อนี้แสดงให้เห็นตัวอย่างของภิกษุผู้มีอาจารวิบัติ ไร้ความละอายอาศัยเพศ
นักบวชเป็นเครื่องมือ หลอกลวงเลี้ยงชีพ พระพุทธองค์จึงจัดภิกษุเหล่านี้ว่าเป็นมหาโจร โดยเฉพาะ
มหาโจรจ าพวกท่ี ๕ ผู้กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไม่มีอยู่จริงนับเป็นมหาโจรที่เลวร้ายที่สุด 

(๖) เพ่ือบ าบัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคต (สมฺปรายิกาน อาสวาน ปฏิฆาตาย)
คือ เพ่ือแก้ไขมิให้เกิดความเสื่อมเสีย ความทุกข์ความเดือดร้อน ที่จะมีมาในภายหน้าหรือภพหน้า ใน
กรณีที่อันตรายอันจะเกิดขึ้นในอนาคต พระพุทธองค์ทรงเป็นห่วงเรื่องทรัพย์สิน เพราะเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ที่จะท าร้ายภิกษุได้ง่าย แม้จะทรงบัญญัติห้ามมิให้พระจับต้องเงินและทอง แต่ก็เป็นการ
ป้องกันความเสียหายดังกล่าวไว้ ดังทุติยปาราชิกสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้ว่า  

๔๒ วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๙๕/๑๘๐-๑๘๑. 



๓๑ 

“ก็ ภิกษุใด ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของมิได้ให้โดยส่วนแห่งจิตคิดจะลักมีมูลค่าเท่ากับอัตราโทษ
ที่พระราชาทั้งหลายจับโจรได้แล้วประหารบ้าง จองจ าบ้าง เนรเทศบ้าง บริภาษว่า “เจ้าเป็นโจรเจ้า
เป็นคนพาล เจ้าเป็นคนหลง เจ้าเป็นขโมย” ดังนี้ เพราะถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของมิได้ให้เช่นใด ภิกษุผู้
ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของมิได้ให้เช่นนั้น แม้ภิกษุนี้เป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้”๔๓ 

ประโยชน์ด้านที่ ๔ ประโยชน์แก่ประชาชน 
นอกจากภิกขุปาฏิโมกข์จะอ านวยประโยชน์ให้แก่ภิกษุสงฆ์แล้ว คานึงถึงคฤหัสถ์ด้วย โดย

มุ่งอนุเคราะห์ทั้งคฤหัสถ์ผู้ที่ยังไม่มีความศรัทธาและคฤหัสถ์ผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้ว
ประโยชน์ด้านนี้มี ๒ ประการ คือ 

(๗) เพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส (อปฺปสนฺนาน  ปสาทาย) คือ ความมักน้อย
สันโดษ นับว่าเป็นองค์คุณของภิกษุในพระพุทธศาสนา หากภิกษุไม่ประกอบด้วยองค์คุณดังกล่าว
ประพฤติตนเป็นคนเห็นแก่ได้ย่อมได้รับค าติเตียน ในข้อนี้ พระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติสิกขาบทเพ่ือ
ป้องกันไว้ เช่น สิกขาบทที่ห้ามภิกษุขอปัจจัยจากคนที่ไม่ใช่ญาติ ตัวอย่างเช่น 

๑) ก็ ภิกษุใดออกปากขอจีวรจากคฤหัสถ์ชายหรือคฤหัสถ์หญิงผู้ไม่ใช่ญาติ ต้องอาบัติ
นิสสัคคิยปาจิตตีย์”๔๔ 

๒) ถ้าคฤหัสถ์ชายหรือคฤหัสถ์หญิงผู้ไม่ใช่ญาติ นาจีวรจานวนมากมาปวารณาภิกษุ
นั้น ภิกษุนั้นพึงยินดีจีวรมีอุตตราสงค์และอันตรวาสกเป็นอย่างมากจากจีวรที่เขานามานั้น ถ้ายินดีเกิน
กว่านั้น ต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์”๔๕ 

๓) ก็ คฤหัสถ์ชายหรือคฤหัสถ์หญิงผู้ไม่ใช่ญาติ ตระเตรียมทรัพย์เป็นค่าจีวร เจาะจง
ภิกษุว่า “เราจะซื้อจีวรด้วยทรัพย์เป็นค่าจีวรนี้แล้ว นิมนต์ภิกษุชื่อนี้ให้ครองจีวร” ถ้าภิกษุนั้นซึ่งเขา
ไม่ได้ปวารณาไว้ก่อน เข้าไปกาหนด ชนิดจีวรในที่ที่เขาเตรียมจีวรไว้ เพราะต้องการจีวรดีว่า “ดีละ
ท่านจงซื้อจีวรเช่นนั้นเช่นนี้ด้วยทรัพย์เป็นค่าจีวรนี้แล้วให้อาตมาครองเถิด” ต้องอาบัตินิสสัคคิย
ปาจิตตีย์”๔๖ 

สิกขาบทที่ยกมานี้เกิดจากกรณีภิกษุไปขอปัจจัยจากคฤหัสถ์ที่ไม่มีศรัทธาเลื่อมใส เมื่อ
ภิกษุไปขอปัจจัยจึงไม่พอใจ นินทา โพนทะนาไปต่าง ๆ นานา เกิดความเสียหาย พระพุทธองค์จึง
บัญญัติสิขาบทห้ามไม่ให้ขอปัจจัยจากคนที่ไม่ใช่ญาติ ไม่ได้ปวารณาไว้ 

(๘) เพ่ือความเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว (ปสนฺนาน  ภิยฺโยภาวาย) คือ ใน
หมู่คฤหัสถ์ท่ีมีความศรัทธาเลื่อมใสแล้วพระพุทธองค์ก็หวังให้ภิกษุรักษาศรัทธาไว้ ไม่ท ากิริยาที่ท าลาย
ศรัทธา พระภิกษุเป็นผู้มีศีลย่อมประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน หากพระภิกษุ
ดังกล่าวกล่าวมีความประพฤติเลวทราม การกระท าของเธอย่อมไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนใน
หมู่บ้านหรือชุมชนนั้น ๆ ข้อนี้เห็นได้จากสิกขาบทกุลทูสกสิกขาบทแห่งสังฆาทิเสส ความว่า 

๔๓ วิ.มหา.(ไทย) ๑/๘๙/๗๘-๗๙. 
๔๔ วิ.มหา.(ไทย) ๒/๕๑๖/๔๑. 
๔๕ วิ.มหา.(ไทย) ๒/๕๒๓/๔๗. 
๔๖ วิ.มหา.(ไทย) ๒/๕๒๘/๕๒. 



๓๒ 

ก็ ภิกษุอยู่อาศัยหมู่บ้านหรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่ง ประทุษร้ายตระกูล มีความประพฤติเลว
ทราม เขาได้เห็นและได้ยินกันทั่ว ตระกูลทั้งหลายที่เธอประทุษร้าย เขาก็ได้เห็นและได้ยินกันทั่ว ภิกษุ
นั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวตักเตือนอย่างนี้ว่า “ท่านประทุษร้ายตระกูลประพฤติเลวทราม ความ
ประพฤติเลวทรามของท่าน เขาได้เห็นและได้ยินกันทั่ว ตระกูลทั้งหลายที่ท่านประทุษร้าย เขาก็ได้เห็น
และได้ยินกันทั่ว ท่านจงออกจากอาวาสนี้ อย่าอยู่ท่ีนี้” และภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือน
อยู่อย่างนี้ก็โต้ตอบภิกษุทั้งหลายว่า “พวกภิกษุล าเอียงเพราะความพอใจ ล าเอียงเพราะความขัดเคือง 
ล าเอียงเพราะความหลง และล าเอียงเพราะความกลัวขับภิกษุบางรูป ไม่ขับบางรูป เพราะอาบัติอย่าง
เดียวกัน” ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนอย่างนี้ว่า “ท่านอย่าพูดอย่างนั้น ภิกษุทั้งหลายไม่
ล าเอียงเพราะความพอใจ ไม่ล าเอียงเพราะความขัดเคือง ไม่ล าเอียงเพราะความหลง และไม่ล าเอียง
เพราะความกลัว ท่านประทุษร้ายตระกูล ประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลวทรามของท่าน เขาได้
เห็นและได้ยินกันทั่ว ตระกูลทั้งหลายที่ท่านประทุษร้าย เขาก็ได้เห็นและได้ยินกันทั่ว ท่านจงออกจาก
อาวาสนี้อย่าอยู่ที่นี้” ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนอยู่อย่างนี้ ก็ยังยกย่องอยู่อย่างนั้น 
ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมนุภาสน์จนครบ ๓ ครั้งเพ่ือให้สละเรื่องนั้น ถ้าเธอก าลังถูกสวดสมนุ
ภาสน์กว่าจะครบ ๓ ครั้ง สละเรื่องนั้นได้นั่นเป็นการดี ถ้าเธอไม่สละ เป็นสังฆาทิเสส๔๗ 

ภิกขุปาฏิโมกข์เมื่อภิกษุรักษาดีแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือยังจิตของผู้ที่มีศรัทธาอยู่แล้ว ให้มี
ศรัทธาเลื่อมใสยิ่งขึ้นไป เพราะภิกษุจะไม่ประพฤติเสียหายกระทบต่อความรู้สึกของชาวบ้าน ซึ่งพระ
พุทธองค์ก็ทรงห้ามไว้ การสงเคราะห์คฤหัสถ์ภิกษุต้องระมัดระวัง เพราะอาจเป็นการประจบคฤหัสถ์
หรือประทุษร้ายตระกูล หรืออาจเป็นการแสวงหาลาภอันไม่สมควร (อเนสนา) ก็เป็นได้ 

ประโยชน์ด้านที่ ๕ ประโยชน์แก่พระศาสนา 
ภิกขุปาฏิโมกข์ที่ภิกษุรักษาดีแล้วย่อมอ านวยประโยชน์โดยตรงแก่พระพุทธศาสนา ส่งผล

ท าให้พระพุทธศาสนาด ารงมั่นอยู่บนโลกนี้อย่างยาวนาน ประโยชน์ด้านนี้มี ๓ ประการ คือ 
(๙) เพ่ือความตั้งมั่นแห่งสัทธรรม (สทฺธมฺมฏ ติยา) คือ พระวินัยที่ภิกษุรักษาดีแล้วย่อม

ส่งผลดีต่อการศึกษา การเผยแผ่ การรักษาสืบต่อ และการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย การที่เพ่ือน  
สพรหมจารีผู้ประพฤติพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนาที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ช่วยกันปกป้อง
พระพุทธศาสนา เมื่อพบเห็นเพ่ือนพรหมจรรย์ประพฤติผิด ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยจึงช่วยว่ากล่าว
ตักเตือนให้สติย่อมเป็นผลดี แต่หากปกปิดไม่ว่ากล่าวตักเตือนย่อมเกิดโทษ ดังนั้น สิกขาบทที่ทรง
บัญญัติไว้จึงนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะท าให้พระสัทธรรมหรือศาสนามั่นคง ดังสิกขาบทที่
บัญญัติไว้ในสัปปาณวรรคว่า “ก็ ภิกษุใดรู้อยู่ ปกปิดอาบัติชั่วหยาบของภิกษุ ต้องอาบัติปาจิตตีย์”๔๘ 
และสิกขาบทที่มีความประสงค์คล้ายกันว่า 

ก็ ภิกษุใดเพียรพยายามเพ่ือท าลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียง หรือถือยกย่องยืนยันอธิกรณ์อัน
เป็นเหตุท าให้แตกแยกกัน ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวตักเตือนอย่างนี้ว่า “ท่านอย่าเพียร
พยายามเพ่ือท าลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียง หรือถือยกย่องยืนยันอธิกรณ์อันเป็นเหตุท าให้แตกแยกกัน 

๔๗ วิ.มหา.(ไทย) ๑/๔๓๖/๔๖๖-๔๖๗. 
๔๘ วิ.มหา.(ไทย) ๒/๓๙๘/๕๑๐. 



๓๓ 

ท่านจงพร้อมเพรียงกับสงฆ์ เพราะสงฆ์ผู้พร้อมเพรียง ปรองดอง ไม่วิวาท มีอุทเทสเดียวกันย่อมอยู่
ผาสุก” และภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนอย่างนี้ยังยกย่องอยู่อย่างนั้นภิกษุนั้นอันภิกษุ
ทั้งหลายพึงสวดสมนุภาสน์จนครบ ๓ ครั้งเพ่ือให้สละเรื่องนั้น ถ้าเธอก าลังถูกสวดสมนุภาสน์กว่าจะ
ครบ ๓ ครั้ง สละเรื่องนั้นได้ นั่นเป็นการดี ถ้าเธอไม่สละ เป็นสังฆาทิเสส๔๙ 

บทบัญญัติตามสิกขาบทนี้ ให้ความส าคัญต่อหมู่สงฆ์ที่อยู่กันด้วยความสามัคคี มีธรรมและ
วินัยเดียวกัน อยู่กันด้วยความสงบสุข หากมีผู้ใดมาก่อให้เกิดความแตกแยกย่อมก่อให้เกิดความ
เสียหายขึ้น ดังนั้น สิกขาบทนี้จึงเป็นการป้องกันบุคคลประเภทนี้ จึงปรับอาบัติอย่างหนักไว้เป็นเครื่อง
ป้องกัน 

(๑๐) เพ่ืออนุเคราะห์วินัย (วินยานุคฺคหาย) คือ ท าให้มีบทบัญญัติส าหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์
จัดระเบียบของหมู่ สนับสนุนการประพฤติตามพระวินัยให้หนักแน่นมั่นคงยิ่งขึ้น๕๐ ในข้อนี้ ได้ทรง
บัญญัติสิกขาบทที่ใช้เป็นแนวทางเพ่ือการพิจารณาปรับอาบัติในกรณีที่มีอธิกรณ์เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ถูก
กล่าวโทษ เช่น อนิยตสิกขาบทว่า “ก็ ภิกษุใดนั่งบนอาสนะที่กาบังในที่ลับพอจะท าการได้กับมาตุคาม
สองต่อสอง อุบาสิกามีวาจาเชื่อถือได้ ได้เห็นภิกษุนั่งกับมาตุคามนั้นแล้ว กล่าวโทษด้วยอาบัติอย่างใด
อย่างหนึ่ง บรรดาอาบัติ ๓ อย่าง คือ ปาราชิก สังฆาทิเสสหรือปาจิตตีย์ ภิกษุนั้นยอมรับการนั่ง พึงถูก
ปรับด้วยอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง บรรดาอาบัติ ๓ อย่าง คือ ปาราชิก สังฆาทิเสส หรือปาจิตตีย์ อีก
อย่างหนึ่ง อุบาสิกาผู้มีวาจาเชื่อถือได้นั้น กล่าวโทษด้วยอาบัติใด ภิกษุนั้นพึงถูกปรับด้วยอาบัตินั้น 
อาบัตินี้ชื่อว่า อนิยต๕๑ 

สิกขาบทที่บัญญัติเหล่านี้ ล้วนแต่เพ่ืออนุเคราะห์หรือคล้อยตามพระวินัยที่บัญญัติไว้อย่าง
มั่นคงเป็นหลักฐานหนักแน่น จะเห็นว่า พระวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติจะไม่ขัดแย้งกัน คล้อยตามกันมี
โทษหนักบ้าง เบาบ้าง ตามสมควรแก่ความผิด พร้อมกันนั้นก็มีวิธีปฏิบัติเพ่ือออกจากอาบัตินั้น ๆ 
อย่างเป็นขั้นตอนตามสมควรแก่ความผิด ทั้งนี้ก็เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยดีงามแก่คณะสงฆ์ 

สรุปความได้ว่า ภิกขุปาฏิโมกข์และพระวินัยอ่ืน ๆ นอกพระปาฏิโมกข์เป็นพระวินัยที่
พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นเพ่ือประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ๑๐ ประการสรุปย่อเป็นประโยชน์ ๕ ด้าน 
คือ (๑) ประโยชน์แก่คณะสงฆ์โดยส่วนรวม เพ่ือให้สงฆ์ทั้งปวงยอมรับว่าดีแล้วน าไปปฏิบัติไปในทาง
เดียวกัน และเพ่ือให้สงฆ์อยู่ร่วมกันด้วยความผาสุก (๒) ประโยชน์แก่บุคคล เพ่ือข่มภิกษุผู้ดื้อด้าน และ
ปกป้องสนับสนุนภิกษุผู้มีศีลดีงาม (๓) ประโยชน์แก่ความบริสุทธิ์ทั้งทางกาย ใจ ไม่ให้อาสวกิเลส
ครอบง าได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต (๔) ประโยชน์แก่ประชาชน ทั้งที่ยังไม่เลื่อมใสและผู้ที่เลื่อมใส
แล้ว (๕) เพ่ือประโยชน์แก่พระศาสนา คือ เพ่ือให้พระสัทธรรมด ารงมั่นยาวนาน และเพ่ือให้เป็นแบบ
แผนปฏิบัติที่อนุเคราะห์หรือคล้อยตามพระวินัย  

 

๔๙ วิ.มหา.(ไทย) ๑/๔๑๑/๔๔๔. 
๕๐ พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ. ปยุตฺ โต) , พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๙), หน้า ๒๔๒. 
๕๑ วิ.มหา.(ไทย) ๑/๔๔๔/๔๗๕. 



๓๔ 

๒.๒.๖ ข้อปฏิบัติที่เป็นระเบียบของคณะสงฆ์ 
ภิกขุปาฏิโมกข์ถูกใช้เป็นระเบียบในการปฏิบัติของพระสงฆ์ และเป็นแนวทางแห่งการ

ปฏิบัติตนของภิกษุ สิกขาบทในภิกขุปาฏิโมกข์มีมากถึง ๒๒๗ สิกขาบท จ าแนกเป็นข้อศึกษาส าคัญ ๆ
ส าหรับภิกษุในพระพุทธศาสนาได้ ๒ ด้าน คือ 

(๑) อาทิพรหมจริยกาสิกขา คือ ข้อห้ามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้มิให้ภิกษุล่วงละเมิดหาก
ภิกษุใดล่วงละเมิดจะมีโทษหนักบ้างเบาบ้างตามความผิดที่ได้กระท า พุทธบัญญัติมี ๒๒๗ ข้อซึ่งถูก
ก าหนดไว้เป็นหลักเรียกว่า “พระปาฏิโมกข์” ส าหรับภิกษุสวดทบทวนทุก ๑๕ วัน พระวินัยส่วนนี้ถือ
ว่าเป็นข้อศึกษาอบรมหรือข้อปฏิบัติอันเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ ในการด าเนินชีวิตอย่างประเสริฐ 
เป็นระเบียบที่พึงปฏิบัติในสังคมของพระอริยบุคคล ได้แก่ ส่วนที่เป็นสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรง
บัญญัติไว้เพ่ือป้องกันความเสียหายเป็นต้น มีการปรับโทษก ากับไว้ทุกข้อ หนักบ้าง เบาบ้าง จัดเป็น
พุทธอาณา คือ เป็นค าสอนส่วนมี่มีบทลงโทษของพระพุทธเจ้า 

(๒) อภิสมาจาริกาสิกขา ได้แก่ ข้อศึกษาอบรมหรือข้อปฏิบัติอันเป็นแบบแผน ธรรมเนียม 
ความประพฤติดีที่เป็นมรรยาท เป็นสมบัติผู้ดี ซึ่งทรงบัญญัติไว้เพ่ือให้พระสงฆ์มีความสง่างามน่า
เคารพศรัทธาเลื่อมใส เป็นสิกขาบทที่มานอกพระปาฏิโมกข์๕๒ พระวินัยในส่วนที่เป็นอภิสมาจารนี้ไม่
ปรับโทษไว้โดยตรง แต่ถ้าไม่เอ้ือเฟ้ือปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมนี้ ก็ปรับอาบัติอย่างเบา คือ อาบัติ
ถุลลัจจัยและอาบัติทุกกฏ พระวินัยส่วนที่เป็นอภิสมาจารมีมากเกินจะนามาสวดทบทวนจึงจัดไว้เป็น
ส่วนหนึ่งสำหรับให้ภิกษุศึกษาเพ่ิมเติมและไม่ขัดกับพระปาฏิโมกข์ 

๒.๒.๗ แนวคิดเกี่ยวกับพระสงฆ ์
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดเกี่ยวกับพระสงฆ์จากเอกสาร และ

บทความทางวิชาการต่าง ๆ ดังนี้  พระสงฆ์ในอดีตพระพุทธศาสนาได้แผ่ขยายเข้าดินแดนสุวรรณภูมิ 
เป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศตวรรษ ที่ ๓ โดยการน าของพระโสณะและพระอุตฺตระ เป็นพระพุทธศาสนา
แบบเถรวาท และพุทธศตวรรษ ที่ ๗ พระพุทธศาสนาแบบมหายานได้เผยแผ่สู่ดินแดนทางภาคเหนือ
ของไทย และมีอิทธิพลเหนือดินแดนนี้เป็นเวลาหลายร้อยปี จนถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๗ พระพุทธศาสนา
แบบเถรวาทได้มีความส าคัญขึ้นอีกครั้งหนึ่ง การที่พระพุทธศาสนาได้เข้ามามีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่
ของประชาชนนี้ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับเอาภาษามคธ (ภาษาบาลี) มาใช้ร่วมกับภาษาดั้งเดิมของ
ล้านนา และได้ผสมอยู่ในภาษาไทยจนมาถึงปัจจุบัน๕๓ 

พระพุทธศาสนามีความผูกพันกับการศึกษาไทยมาตั้งแต่ยุคแรก ทั้งในด้านเนื้อหา คือ 
เนื้อหาด้านจริยธรรม ภาษา และการด าเนินชีวิต และในด้านวิธีการ คือ วัดเป็นสถานที่ให้การศึกษา 
และมีพระสงฆ์เป็นครูที่เป็นพ้ืนเบื้องต้นอันส าคัญที่จะช่วยให้ได้ทั้งศีล ให้ได้ฟังเรื่องดีงาม ให้ได้บ าเพ็ญ
เพียร และให้ได้ปัญญา วัดจึงเป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างแท้จริง ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา

๕๒ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุตเตโช), พระวินัยบัญญัติ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท รุ่งศิลป์การ
พิมพ์ จ ากัด, ๒๕๖๑), หน้า ๑๖-๑๗. 

๕๓ พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในเอเชีย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๑), หน้า ๑๑๐. 



๓๕ 

เกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโรงเรียน จึงจะกล่าวถึงบทบาทของพระสงฆ์ในอดีตเฉพาะใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการใดการศึกษาเป็นส าคัญ 
 ในสมัยสุโขทัย มีสถานที่ให้การศึกษาแก่เยาวชนอยู่ ๓ อย่าง คือ วัด ส านักราชบัณฑิต 
และราชส านัก สองอย่างหลังเป็นสถานศึกษาส าหรับลูกเจ้านาย ส่วนวัดเป็นสถานที่ศึกษาส าหรับ
ชาวบ้านทั่วไปเป็นส่วนมาก ในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทย พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระ
ร่วง ซึ่งเป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อทางศาสนาของคนไทยมาจนถึง
ปัจจุบัน นอกจากนี้ในสมัยของพระองค์ยังได้ก าหนดแบ่งพระภิกษุออกเป็น ๒ ฝ่าย ตามหน้าที่ปฏิบัติ 
คือ 
 ๑) ฝ่ายคามวาสี หมายถึง พระที่อาศัยในหมู่บ้าน (ในเมือง) ท าหน้าที่ให้การศึกษาและอยู่
ใกล้ชิดกับประชาชน 
 ๒) ฝ่ายอรัญวาสี หมายถึง พระที่ออกธุดงค์ตามป่าหรือสถานที่ห่างไกล ท าหน้าที่ ปฏิบัติ
ธรรม เจริญวิปัสสนาตามค าสอนของพระพุทธศาสนาโดยตรงในส่วนของวัดในเมืองหรือคามวาสีมี
บทบาทต่อการศึกษาในสมัยสุโขทัย ๓ ด้าน คือ จริยศึกษา (หลักศีลธรรมจากพระพุทธศาสนา) พุทธ
ศึกษา (ความรู้ทางภาษา) และหัตถศึกษา (งานช่างและพุทธศิลป์ต่าง ๆ)๕๔ ทางอาณาจักรล้านนา 
พระพุทธศาสนาได้รับการท านุบ ารุง มีการสร้างวัดต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก สมัยพระเจ้าติโลกราช (พ.ศ.
๑๙๗๘-๒๐๓๐) ทรงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎก เป็นครั้งแรกในประเทศไทย (เป็นครั้งที่ ๘ 
ของนิกายเถรวาท) ผลจากการช าระพระไตรปิฎกครั้งนั้นก่อให้เกิดความตื่นตัวทางการศึกษา
พระพุทธศาสนา ได้มีการประพันธ์วรรณกรรมพระพุทธศาสนาเป็นภาษาล้านนาไทย และภาษาบาลี
เป็นจ านวนมาก 
 ในสมัยอยุธยา โดยทั่วไปสภาพความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับการศึกษาในสมัย
อยุธยามีความใกล้เคียงกับสุโขทัย แต่ก็ได้มีการเน้นความส าคัญของการศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนา
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ได้ทรงก าหนดไว้ว่าผู้ทีจะถวายตัวเข้ ารับราชการ
ได้ต้องผ่านการบวชเรียนมาก่อน และข้อก าหนดนี้ได้กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนไทย ว่า
ชายไทยจะต้องอุปสมบทเม่ืออายุครบ ๒๐ ปี 
 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น วัดและพระสงฆ์ยังมีบทบาทในการจัดการศึกษาแก่ชุมชน
เช่นเดียวกับสมัยก่อนๆ และมีเหตุการณ์ที่ส าคัญ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรง
โปรดให้จารึกวิชาการต่างๆ รวม ๓ หมวด คือ แพทย์ศาสตร์ อักษรศาสตร์ และช่างฝีมือไว้ทีวัดพระเช
ตุพนวิมลมังคลาราม เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้สนใจแต่ไม่มีโอกาสได้ศึกษา พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงตั้งโรงพิมพ์แห่งแรกของคนไทยขึ้นที่วัดบวรนิเวศวิหาร เพ่ือพิมพ์หนังสือ
สอนพระพุทธศาสนาแข่งกับหนังสือของคริสต์ 
 “ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ถึงปัจจุบัน ภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้
ทรงน าระบบจัดการศึกษาแบบตะวันตกเข้ามาใช้ วัดและพระสงฆ์ถูกลดบทบาทในการให้การศึกษาแก่

๕๔ พนัส หันนาคินทร์, การศึกษาของไทย, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๗), หน้า ๑๑๓-
๑๑๔. 



๓๖ 

ชุมชนน้อยลง อย่างไรก็ตาม ในระยะที่มีระบบโรงเรียนเกิดขึ้นแรกๆ นั้น ครูไทยก็คือ เปรียญลาพรต 
หมายถึง ผู้บวชเรียนจนสอบได้เปรียญธรรมแล้วลาสิกขา เป็นจ านวนมาก”๕๕ 
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทย เป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามวิถี
การเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเมื่อชาติตะวันตกมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถึงระดับหนึ่งและ
แข่งขันกันออกล่าอาณานิคม ประเทศไทยแม้ว่ามิได้เสียเอกราชหรือตกเป็นอาณานิคมของชาติใด แต่
ก็ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตก ทั้งจากการติดต่อค้าขายและการเผยแผ่ศาสนาอย่างคล้ายคลึง
กับประเทศที่ตกเป็นอาณานิคมเช่นกัน 
“ส่วนการปรับตัวรับวัฒนธรรมตะวันตกของไทยนั้นมี ๒ ลักษณะ ใน ๒ ระยะ คือ ระยะแรก เป็นการ
ปรับเปลี่ยนเพ่ือให้สังคมอยู่รอด ส่วนในระยะหลัง การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจที่พัฒนา
ประเทศให้ก้าวหน้า สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศ และมีการเปลี่ยนแปลง ครั้งส าคัญใน
สังคมไทยที่ก่อให้เกิดผลกระทบมาจนถึงปัจจุบันหลายครั้ง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง ใน พ.ศ.
๒๔๗๕ และการริเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ เป็นต้น”๕๖ 
 การเปลี่ยนแปลงบทบาทของสถาบันศาสนาที่เป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลง ทาง
สังคม กล่าวคือเมื่อเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไปวิถีชีวิตของประชาชนก็เปลี่ยนแปลงไป อาชีพ
การงานท าให้คนมีเวลาเข้าวัดหรือสนใจศาสนาน้อยลง การศึกษาแผนใหม่ซึ่งมีรากฐานแบบ
วิทยาศาสตร์และประจักษ์นิยม ท าให้คนไม่เชื่อเรื่องเหนือประสาทสัมผัสและประสบการณ์ตรง ละเลย
ค าสอนของศาสนาไปด้วย ดังนั้น สถาบันศาสนาซึ่งเคยมีบทบาทและมีความหมายส าคัญยิ่งต่อสังคม 
จึงค่อยๆ ลดบทบาทและความส าคัญลง 
 บทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อสังคมในอดีต ว่า “หน้าที่โดยตรงของพระสงฆ์ตามที่บัญญัติคือ 
เป็นผู้ให้ธรรมเป็นทาน คือการให้ธรรมะ โดยการชี้แจงแนะน าในเรื่องหลักความดีงาม หรือหลักการที่
จะช่วยให้สังคมมนุษย์ประสบแต่สิ่งที่ดีงาม ดังนั้น โดยหลักการแล้ว พระภิกษุสงฆ์มีหน้าที่ที่จะต้อง
กระท าเพ่ือประโยชน์สุขของมวลชน ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศหลักการนี้แก่พระภิกษุสงฆ์รุ่นแรก 
นับแต่ประกาศพระศาสนาว่า ให้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายจงจาริกไป เพ่ือประโยชน์และความสุขของชน
หมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย”๕๗ 
 สรุปได้ว่า พระสงฆ์ในอดีต เป็นบทบาทด้านการให้การศึกษาและการเผยแผ่เป็นหลัก โดย
การน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่แก่สังคม ให้คนในสังคมได้น าเอาหลักธรรมนั้นไป
ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตประสบแต่สิ่งดีงาม ให้คนเหล่านั้นพ้นทุกข์และประสบความสุขอย่างแท้จริง 

๕๕ กรมการศาสนา, ประวัติการศึกษาของสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๒๗),  
หน้า ๒๖. 
 ๕๖ สนิท สมัครการ, “วิวัฒนาการทางวัฒนธรรมของสังคมไทย”, วารสารพัฒนาบริหารศาสตร์, ปีที่ ๑๙ 
ฉบับท่ี ๖ (กรกฎาคม, ๒๕๕๒): ๔๖. 
 ๕๗ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน), พระพุทธศาสนากับสังคมไทยปัจจุบัน, (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช, ๒๕๕๕.), หน้า ๑๐. 



๓๗ 

แม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วพระภิกษุสงฆ์ผู้สืบทอดพระศาสนาก็ยึดถือค าสอนของพระองค์
เป็นหลักปฏิบัติมา ค าสอนทั้งฝ่ายธรรมและวินัยได้ก าหนดให้ชีวิตของพระสงฆ์ผูกพันกับสังคมของ
คฤหัสถ์ โดยพ้ืนฐานพระภิกษุสงฆ์ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมวินัย เพ่ือประโยชน์แก่ตนเองและเพ่ือ
ประโยชน์แก่สังคม 
 
ตารางท่ี ๒.๒ สรุปแนวคิดเก่ียวกับพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ป. หลงสมบุญ (๒๕๔๘, หน้า ๔๗๘). ปาฏิโมกข์ หมายถึง ศีลสิกขาบทที่เป็นเหตุให้

ผู้รักษาหลุดพ้นจากทุกข ์
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุตเตโช)  
(๒๕๕๑, หน้า ๕๘๒). 

ปาฏิโมกข์ แปลว่า ธรรมเป็นแดนพ้นจากอบาย
แห่งบุคคลผู้รักษา หรือธรรมเป็นที่อาศัยพ้นจาก
อาบัติ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๕๘, หน้า ๒๓๖). 

ปาฏิโมกข์ หมายถึง คัมภีร์ประมวลพุทธบัญญัติ
อันทรงตั้งเป็นพุทธอาณา หรือคัมภีร์ที่รวมวินัย
ของสงฆ์สาหรับภิกษุ เรียก ภิกขุปาฏิโมกข์ มี 
๒๒๗ สิกขาบท 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๕๘, หน้า ๓๗๒). 
 

พระวินัย หมายถึง ค าสอนของพระพุทธเจ้าที่
เป็นระเบียบแบบแผนส าหรับฝึกฝนควบคุม
ความประพฤติของภิกษุ ให้อยู่รวมกันด้วยความ
เรียบร้อยดีงาม 

พระธรรมกิตติวงศ์  
(ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต) 
(๒๕๕๐, หน้า ๔๒๔). 

ภิกขุปาฏิโมกข์ในแง่ที่เป็นแบบแผนการด าเนิน
ชีวิตของภิกษุจัดเป็นธรรมเครื่องพ้นจากกอง
กิเลสของสัตว์โลกผู้ตกไปสังสารวัฎเพราะอวิชชา 
เป็นต้น 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๕๖, หน้า ๒). 

ค าว่า โอวาทปาฏิโมกข์ หมายถึง ธรรมที่เป็น
หลักส าคัญของพระพุทธศาสนา เรียกว่าเป็น 
“หัวใจของพระพุทธศาสนา” 

วัดเขาสนามชัย (๒๕๕๙, หน้า ๑-๕). ในช่วงปฐมโพธิกาล พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติ
สิกขาบทไปพร้อม ๆ กับการเผยแผ่ธรรม ต่อมา
เมื่อคนบวชเริ่มมีจ านวนมากขึ้น หลังจากบวช
บางรูปจึ งประพฤติ เสื่ อม เสี ย  เป็น เหตุ ให้
พระพุทธเจ้าต้องบัญญัติสิกขาบทเพ่ือเป็นแบบ
แผนแห่งการปฏิบัติ  ส าหรับการปกครองคณะ
สงฆ์ 

 



๓๘ 

 
ตารางท่ี ๒.๒ สรุปแนวคิดเก่ียวกับพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุตเตโช) 
(๒๕๖๑, หน้า ๑๖-๑๗. 

ภิกขุปาฏิโมกข์ถูกใช้เป็นระเบียบในการปฏิบัติของ
พระสงฆ์จ าแนกเป็นข้อศึกษาส าคัญ ๆส าหรับภิกษุ
ในพระพุทธศาสนาได้ ๒ ด้าน คือ (๑) อาทิพรหม
จริยกาสิกขา (๒) อภิสมาจาริกาสิกขา 

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)  
(๒๕๓๑, หน้า ๑๑๐). 

พระพุทธศาสนาได้เข้ามามีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่
ของประชาชนนี้ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับเอา
ภาษามคธ (ภาษาบาลี) มาใช้ร่วมกับภาษาดั้งเดิม
ของล้านนา และได้ผสมอยู่ในภาษาไทยจนมาถึง
ปัจจุบัน 

พนัส หันนาคินทร ์
 (๒๕๒๗, หน้า ๑๑๓-๑๑๔). 

ในสมัยสุโขทัย มีสถานที่ให้การศึกษาแก่เยาวชน
อยู่ ๓ อย่าง คือ วัด ส านักราชบัณฑิต และราช
ส านัก ยังได้ก าหนดแบ่งพระภิกษุออกเป็น ๒ ฝ่าย 
ตามหน้าที่ปฏิบัติ คือ ๑) ฝ่ายคามวาสี หมายถึง 
พระที่อาศัยในหมู่บ้าน ๒) ฝ่ายอรัญวาสี หมายถึง 
พระท่ีออกธุดงค์ตามป่าหรือสถานที่ห่างไกล 

กรมการศาสนา ๒๕๒๗), หน้า ๒๖. ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น วัดและพระสงฆ์
ยังมีบทบาทในการจัดการศึกษาแก่ชุมชน ในสมัย
รัชกาลที่  ๕ ถึงปัจจุบัน ดและพระสงฆ์ถูกลด
บทบาทในการให้การศึกษาแก่ชุมชนน้อยลง 

สนิท สมัครการ (๒๕๕๒, หน้า ๔๖). การปรับตัวรับวัฒนธรรมตะวันตกของไทยนั้นมี ๒ 
ลักษณะ คือ ระยะแรก เป็นการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้
สังคมอยู่รอด ส่วนในระยะหลัง การเปลี่ยนแปลง
เกิดข้ึนด้วยความตั้งใจที่พัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า 

สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน),  
(๒๕๕๕., หน้า ๑๐). 

หน้าที่โดยตรงของพระสงฆ์ตามที่บัญญัติคือ เป็น
ผู้ให้ธรรมเป็นทาน คือการให้ธรรมะ เพ่ือประโยชน์
เกื้ อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์
ทั้งหลาย 

 
๒.๓ ข้อมูลบริบทเร่ืองที่วิจัย 

ตามหลักฐานศิลปากรปีที่ ๑ เล่ม ๒๔๘๘ อักขรนุกรมภูมิศาสตร์ จ.นครราชสีมา "อ าเภอ
โชคชัย" นี้เดิมเป็นด่านเรียกว่า "ด่านกระโทก" ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๕ พระองค์ทรงจัดระเบียบการปกครองออกเป็นมณฑล ภาคจังหวัด และได้ยกฐานะด่านกระ



๓๙ 

โทก ขึ้นเป็นอ าเภอกระโทก เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๙ จวบจนถึงปี พ.ศ.๒๔๘๘ จึงได้เปลี่ยนนามอ าเภอใหม่ว่า 
"อ าเภอโชคชัย" 

อ าเภอโชคชัย มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๐ ต าบล ๑๓๘ หมู่บ้าน มีวัดทั้งหมด 
๔๔ วัด มีพระภิกษุสงฆ์ รวมทั้งสิ้น ๒๐๘ รูป มีพระทรงพระปาฏิโมกข์ได้ทั้งหมด ๑๐ รูป ต าบลละ  
๑ รูป ดังนี้๕๘ 

 

 
ตารางท่ี ๒.๓ แสดงจ านวนพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย  

 
การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยใช้

ทฤษฎีวงจรคุณภาพ หรือทฤษฎีเดมมิ่ง (PDCA)  ซึ่งประกอบด้วย ๔ ด้าน๕๙ ดังนี้ 
๑) ด้านการวางแผน (Plan) หมายถึง การก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย มาตรฐาน และ

ขั้นตอนการด าเนินงาน ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ อย่างชัดเจน 
๒) ด้านการปฏิบัติตามแผน หมายถึง การลงมือปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด

เพ่ือให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ 
๓) ด้านการตรวจสอบ หมายถึง การตรวจดูผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ผลลัพธ์เป็นเช่นไร เหมาะสมหรือไม่และควรแก้ไขอย่างไร 

๕๘ ส านักงานเจ้าคณะอ าเภอโชคชัย, บัญชีรายชื่อพระสังฆาธิการ, (นครราชสมีา: ส านักงานเจ้าคณะ
อ าเภอโชคชัย, ๒๕๖๒), (อัดส าเนา). 

๕๙ สุรพล สุยะพรหม และคณะ, พ้ืนฐานทางการจัดการ, (พระนครศรอียุธยา: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๘๗. 

ต าบล วัด มีพระสงฆ์ 
จ านวน 

พระสงฆ์ผู้ทรง 
พระปาฏิโมกข์ 

ต าบลกระโทก ๓ วัด ๑๔ รูป ๑ รูป 
ต าบลโชคชัย ๖ วัด ๒๙ รูป ๑ รูป 
ต าบลด่านเกวียน ๓ วัด ๑๓ รูป ๑ รูป 
ต าบลท่าจะหลุง ๔ วัด ๒๕ รูป ๑ รูป 
ต าบลท่าเยี่ยม ๖ วัด ๒๗ รูป ๑ รูป 
ต าบลท่าลาดขาว ๔ วัด ๒๐ รูป ๑ รูป 
ต าบลท่าอ่าง ๒ วัด        ๗ รูป ๑ รูป 
ต าบลทุ่งอรุณ ๗ วัด ๓๒ รูป ๑ รูป 
ต าบลพลับพลา ๖ วัด ๒๘ รูป ๑ รูป 
ต าบลละลมใหม่พัฒนา ๓ วัด ๑๓ รูป ๑ รูป 
รวมทั้งสิ้น ๔๔ วัด    ๒๐๘ รูป      ๑๐ รูป 



๔๐ 

๔) ด้านการปรับปรุงให้เหมาะสม หมายถึง ผลการตรวจสอบพบว่ามีข้อบกพร้อง ไม่ตรง
ตามเป้าหมาย ให้ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาตามลักษะที่พบ  
 

๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมทรงพระปาฏิโมกข์ของพระสงฆ์ในอ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา” ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องและสนับสนุนเป็น
พ้ืนฐานการศึกษา ให้งานวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ในงานวิจัยฉบับนี้ 
โดยทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๒.๔.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริม 
 ในการศึกษาเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมทรงพระปาฏิโมกข์ของพระสงฆ์ในอ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา” ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม เพ่ือให้
งานวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน โดยทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
 รัฐพล โกรินทร์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ตามหลัก
พุทธธรรมของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย
พบว่า๖๐  

๑. สภาพปัจจุบันและปัญหาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม พบว่า มีระดับความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดับ
ปกติ โดยเรียงลาดับระดับการปฏิบัติจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านดี ด้านเก่ง และด้านสุข ตามลาดับ 

๒. วิธีการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา บูรณาการหลักไตรสิกขาและใช้อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นบทฝึก โดยพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ด้านดีด้วยศีลพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่งด้วยสมาธิพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
ด้านสุขด้วยปัญญา 

๓. เสนอแนวทางการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ตามหลักพุทธธรรมของนักเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครประกอบด้วย ๑) ฝึกพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ์ด้านดีด้วยศีลผ่านกิจกรรมที่ทาให้นักเรียนได้ฝึกควบคุมความอยาก และควบคุมอารมณ์ได้
รู้จักเห็นใจ ห่วงใย รู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้ อ่ืนว่าอะไรถูกผิด รู้จักยอมรับผิด และปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ของสังคม ๒) ฝึกพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่งด้วยสมาธิผ่านกิจกรรมที่ทาให้
นักเรียนได้ฝึกสร้างความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ฝึกให้นักเรียนปรับตัวได้ง่ายให้นักเรียนกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม ๓) ฝึกพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้านสุขด้วยปัญญาผ่านกิจกรรมที่ทาให้นักเรียนได้ฝึก
การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน ความพึงพอใจในตัวเอง 

๖๐ รัฐพล โกรินทร์, “แนวทางการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ตามหลักพุทธธรรมของนักเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พุทธศาสตรบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑). 



๔๑ 

สายสมร นาคลดา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการประยุกต์ใช้ภิกขุปาฏิโมกข์เพ่ือการ
บริหารองค์กรแนววิถีพุทธ” ผลการวิจัยพบว่า๖๑  

๑) การบริหารงานคณะสงฆ์ด้วยพระธรรมวินัยเป็นรูปแบบการบริหารงานต้นแบบที่ทรง
ประสิทธิภาพยิ่งของพระพุทธเจ้า ภิกขุปาฏิโมกข์อันประกอบด้วยศีลของภิกษุ ๒๒๗ ข้อนับเป็น
เครื่องมือส าคัญในการบริหารงานคณะสงฆ์ให้มีการประพฤติปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ภิกขุปาฏิโมกข์
มีสาระส าคัญโดยนัยสงเคราะห์ลงในกรอบไตรสิกขาที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการก าหนดกรอบ
ปฏิบัติเพ่ือการบริหารองค์กรการท างานของคฤหัสถ์ตามแนววิถีพุทธที่เป็นรูปธรรม อันมีจุดมุ่งเน้นที่
การสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม และสามัคคีธรรมให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลและองค์กร 

๒) การประยุกต์ใช้ภิกขุปาฏิโมกข์มีแนวทางการปฏิบัติที่มีรากฐานมาจากศีล อันเป็นความ
ดีงามด้านความประพฤติที่ครอบคลุม ๓ มิติ คือ สัมมาวาจา (วาจาชอบ) สัมมากัมมันตะ (การงาน
ชอบ) และสัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) รูปแบบการประยุกต์ใช้ภิกขุปาฏิโมกข์เพ่ือการบริหารองค์กร
การท างานแนววิถีพุทธของคฤหัสถ์พิจารณาจากหลักการ สาระส าคัญ และวิธีการของภิกขุปาฏิโมกข์
เป็นหลัก ดังนี้ คือ (๑)ประยุกต์ใช้หลักการของภิกขุปาฏิโมกข์ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของหมู่คณะเพ่ือ
การจัดวางโครงสร้างองค์กรการท างานที่เข้มแข็ง (๒) ประยุกต์ใช้สาระส าคัญของภิกขุปาฏิโมกข์ที่
สงเคราะห์ลงในกรอบไตรสิกขาเป็นกรอบในการบริหารคนให้มีคุณธรรมในการท างาน และ (๓) 
ประยุกต์ใช้วิธีการของภิกขุปาฏิโมกข์ที่เน้นความพร้อมเพรียงและความมีเอกภาพของหมู่คณะเพ่ือ
บริหารงานองค์กรที่สร้างจริยธรรมและสามัคคีธรรมให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ โดยมุ่งผลลัพธ์ในเชิงบูรณา
การให้เกิดองค์กรการท างานตามแนววิถีพุทธที่มีศีลระดับวินัยและศีลระดับธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
ในการบริหารคนและบริหารงาน ที่ค านึงถึงประโยชน์สุขและสามัคคีธรรมของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

อรอ าไพ บุรานนท์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตาม
ความต้องการของผู้สูงอายุ ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง สังกัดกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า๖๒ 

๑. แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามความต้องการของผู้สูงอายุ ศูนย์บริการ
ผู้สูงอายุดินแดง โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียบตามล าดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้าน
ความต้องการทางกาย ด้านความต้องการทางด้านจิตใจ ด้านความต้องการทางด้านสังคม และดาน
ความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ ตามล าดับ๒. เปรียบเทียบความต้องการแนวทางการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ รายได้ และขนาดครอบครัว พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ ดังนี้ 

๖๑ สายสมร นาคลดา, “รูปแบบการประยุกต์ใช้ภิกขุปาฏิโมกข์เพื่อการบริหารองค์กรแนววิถีพุทธ”, 
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มีนาคม, ๒๕๖๑): ๑๖๑-๑๖๒. 

๖๒ อรอ าไพ บุรานนท์, “แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามความต้องการของผู้สูงอายุ 
ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง สังกัดกรุงเทพมหานคร”, ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๔). 



๔๒ 

 ๒.๑ กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีความต้องการแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ด้านความต้องการทางทางกาย ด้านความต้องการทางจิตใจ ด้านความต้องการทางสังคม และด้าน
ความต้องการทางเศรษฐกิจสูงกว่าเพศชาย 

 ๒.๒ กลุ่มตัวอย่างอายุระห่าง ๖๐-๖๙ ปี มีความต้องการแนวทางการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตด้านความต้องการทางกายสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ ๗๐ ปี ขึ้นไป 

 ๒.๓ กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยเรียนหนังสือและกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา มีความต้องการแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านความต้องการทางจิตใจสูง
กว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษามัธยมตอลปลาย/ปวช. 

 ๒.๔ กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพโสด มีความต้องการทางกายและความต้องการทาง 
สังคมสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่สมรส หย่าร้าง และเป็นหม้ายเนื้อจากคู่สมรสเสียชีวิต  

 ๒.๕ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป มีความต้องการแนวทาง 
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านความต้องการทางกายสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ ๕,๐๐๐ 
หรอืน้อยกว่า  

 ๒.๖ กลุ่มตัวอย่างที่มมีขนาดครอบครัวมากกว่า ๓ คน มีความต้องการการเรียนรู้
ตลอด ชีวิตด้านความต้องการทางกาย ความต้องการทางจิตใจ ความต้องการทางสังคม และความ
ต้องการ ทางเศรษฐกิจสูงกว่ากลุม่ตวัอย่างทีมี่ขนาดครอบครัว ๑-๓ คน  

๓. ขอเสนอแนะของผู้สูงอายุในศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงคือ การตรวจสุขภาพควรมา 
อาทิตย์ละ ๒-๓ ครั้ง ชอบกิจกรรมการออกกาลงกายที่ มีอยู่แล้ว จัดกิจกรรมให้ลูกหลานได้มามี
ส่วนรวม มากขึ้นน การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาหรือท่องเที่ยวในทุกเดือน และการจัดตลาดนัดค้าขาย
ส าหรบั ผู้สูงอายุในศนูย์บริการ 

ชายชาญ ปฐมกาญจนา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัย
พบว่า๖๓  

๑. ระดับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในตลาดบาง
หลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า แรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงจากตามล าดับดังนี้ ด้านเดินทาง ด้านสิ่งดึงดูด
ใจในการท่องเที่ยว ด้านการบริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านประชาสัมพันธ์ ตามล าดับ 

๒. การเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของนักท่ องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวในตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
นักท่องเที่ยวที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพสมรส แตกต่างกัน มีระดับ

๖๓ ชายชาญ ปฐมกาญจนา, “แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๖). 



๔๓ 

แรงจูงใจในการท่องเที่ยวตลาดบางหลวงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .๐๕ ส่วน
นักท่องเที่ยวที่มีภูมิล าเนาแตกต่างกันมีระดับแรงจูงในการท่องเที่ยวตลาดบางหลวงไม่แตกต่างกัน 

๓. แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตลาดบาง
หลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พบว่า ด้านบุคลากรหรือคน ต้องมีการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวที่มีจิตอาสาในการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนด้านการเงินหรืองบประมาณ ควรการ
ส่งเสริมสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลหรือท้องถิ่น  และและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
สนับสนุนงบประมาณในจ านวนที่มากพอ ด้านวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งของ ภาษาและการสื่อสารให้ความรู้
เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ด้านการจัดการ จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัด
ปริมณฑล ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร ควรมีการรวมกลุ่มกันในการให้ความช่วยเหลือ ประสานงาน 
และให้ข้อมูลซึ่งกันและกัน เพ่ือเป็นเครือข่ายและสนับสนุนซึ่ งกันและกัน และแนวการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ควรมีการประชุม แจ้งข่าวสาร เปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามี
บทบาทในการบริหารจัดการตลาด และการส่งเสริมให้น าสินค้าเฉพาะในท้องถิ่นเข้ามาจ าหน่ายใน
ตลาด 

พระครูประโชติจันทวิมล (นาม จนฺทโชโต) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ” 
ผลการวิจัยพบว่า๖๔ 

๑. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนโรงเรียนนว
มินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดบัมากทัง้ ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านความมีน้ าใจ ด้านความประหยัด ด้านความขยนั ด้านความมีวินัยและ
ด้านความซื่อสัตย์ 

๒. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ าแนกตามเพศและระดับชั้นเรียน โดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

๓. แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง 
นนทบุรี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายควรได้รับ
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมด้านนี้เป็นพิเศษ เพราะสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เปลี่ยนไปตาม
ยุคสมัยที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและเร่งรีบ จึงท าให้พฤติกรรมของเด็กได้รับอิทธิพลจากสภาพการณ์
ดังกล่าว 

๖๔ พระครูประโชติจันทวิมล (นาม จนฺทโชโต), “การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๔๔ 

พระครูสารธรรมประสาธน์ (แช่ม กตสาโร) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการส่งเสริม
ประเพณีบวชนาคช้างที่มีผลต่อวิถีชีวิตของประชาชน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ” ผลการวิจัย
พบว่า๖๕ 

การบวช หมายถึง การน าตัวเพ่ือออกจากความชั่วทั้งหลายโดยสิ้นเชิง การบวชใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท มี ๘ อย่าง คือ ๑.เอหิภิกขุอุปสัมปทา ๒.ติสรณคมนูปสัมปทา ๓.โอวาท
ปฏิคคหณูปสัมปทา ๔.ปัญญาพยากรณูปสัมปทา ๕.ครุธัมมปฏิคคหณูปสัมปทา ๖.อัฏฐวาจิกา
อุปสัมปทา ๗.ทูเตนอุปสัมปทา และ ๘.ญัตติจตุตถกัมมวาจาอุปสัมปทา ปัจจุบันใช้วิธีสุดท้ายนี้ 

การบวชนาคช้างวัดบ้านปราสาท อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มจัดครั้งแรกในปี 
พ.ศ. ๒๕๒๖ จนถึงปัจจุบัน พิธีกรรมประกอบด้วยพระสงฆ์ ครูบาใหญ่ ผู้เข้าร่วมในการประกอบ
พิธีกรรม สถานที่ในการประกอบพิธีกรรม และเครื่องใช้ในการประกอบพิธีกรรม วิธีดาเนินการ
ประกอบด้วย ๑.ขั้นเตรียมการ มีการประชุมวางแผนเพ่ือปรึกษาหารือก่อนวันบวช ๒.ขั้น ด าเนินการ 
ใช้เวลาด าเนินการทั้งหมด ๑๕ วัน วันแรกเป็นวันเตรียมความพร้อมของสถาน ที่เครื่องเซ่น เครื่อง
อุปสมบท วันที่สองเป็นวันโรมหรือวันประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญเล็ก บายศรีสู่ขวัญใหญ่ วันที่สามเป็น
วันแห่นาคและขอขมาต่อศาลปู่ตา วันที่สี่เป็นวันอุปสมบทจากนั้นผู้อุปสมบทจะได้รับการอบรมและ
ปฏิบัติธรรมจนครบก าหนด 

แนวทางการส่งเสริมพัฒนาประเพณีบวชนาคช้างของวัดบ้านปราสาท อ าเภอบ้านด่าน 
จังหวัดบุรีรัมย์ คือ ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกด้านความเชื่อ สถานที่ เครื่องใช้ ขั้นตอน การเผยแผ่  
หลักธรรม และจารีตประเพณี และส่งเสริมการสร้างฐานข้อมูลเพ่ือให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว เพ่ือน าสู่
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 ๒.๔.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพระทรงพระปาฏิโมกข์ 
 พระมหาสุชิน ฐิตสีโล (นราเกตุ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างศีลกับ
การบรรลุธรรม” ผลการวิจัยพบว่า๖๖ ศีลในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ ๑) 
จุลศีล (ศีลระดับพ้ืนฐาน) ศีล ๕ ของคฤหัสถ์ทั่วไป เพ่ือควบคุมความประพฤติทางกายและวาจาของ
บุคคล ให้มีสภาพปกติเรียบร้อยดีงาม มีความปกติสุข ด้วยการไม่เบียดเบียนกัน อันเป็นประโยชน์ขั้น
พ้ืนฐานของผู้อยู่ในสังคม ๒) มัชฌิมศีล (ศีลระดับกลาง) ศีล ๘ หรือ ศีล ๑๐ ของกัลยาชน ผู้ต้องการ
คุณธรรมที่สูงขึ้น ที่บริสุทธิ์ หมดจดยิ่งขึ้น โดยมีข้อปฏิบัติเพ่ิมขึ้นไปอีก เพ่ือที่จะรองรับคุณธรรมขั้น
สูงขึ้นไป ๓) มหาศีล(ศีลระดับสูง) ศีล ๒๒๗ ส าหรับพระภิกษุ มีข้อห้ามที่พระพุทธเจ้าทรงก าหนดไว้แก่
ภิกษุผู้ล่วงละเมิด มีโทษหนักบ้าง โทษเบาบ้าง โทษอย่างหนักต้องพ้นจากการเป็นพระภิกษุแก้ไขไม่ได้ 

๖๕ พระครูสารธรรมประสาธน์ (แช่ม กตสาโร), “แนวทางการส่งเสริมประเพณีบวชนาคช้างที่มีผลต่อ
วิถีชีวิตของประชาชน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์” , วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐). 

๖๖ พระมหาสุชิน ฐิตสีโล (นราเกตุ), “ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างศลีกับการบรรลุธรรม”, วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๘). 



๔๕ 

และโทษอย่างเบาให้พระภิกษุทาความบริสุทธิ์ด้วยตนเอง ด้วยการแสดงอาบัติ และมีข้ออนุญาตให้
พระภิกษุต้องประพฤติ ในเรื่องของมารยาท การส ารวมระวังกายและวาจา เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยงดงามของพระภิกษุสงฆ์ในข้อปฏิบัติพ้ืนฐานอันเอ้ือเฟ้ือต่อการประพฤติพรหมจรรย์ของ
พระภิกษุสงฆ ์
 การบรรลุธรรม คือการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาจนได้บรรลุโลกุตรธรรม ๙ ได้แก่ มรรค ๔ 
ผล ๔ นิพพาน ๑ โดยมีองค์ธรรมที่เกื้อกูลต่อการบรรลุธรรมที่เรียกว่า โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ
เป็นเครื่องประกอบกับหลักสติปัฏฐาน ๔ อันเป็นแนวทางปฏิบัติที่สามารถกาจัดสังโยชน์ ทั้ง ๑๐ 
ประการ ได้โดยสิ้นเชิง 
 ศีลกับการบรรลุธรรม ศีลเป็นการควบคุมความประพฤติทางกายและวาจาของบุคคล ให้มี
สภาพปกติเรียบร้อย ต้องอาศัยความบริสุทธิ์แห่งศีลของบุคคลผู้ปฏิบัติตามระดับของศีลและประเภท
ของบุคคลนั้น เช่น คฤหัสถ์ก็ต้องรักษาศีล ๕ ให้บริบูรณ์ คฤหัสถ์ผู้ต้องการคุณธรรมเพ่ิมขึ้นก็ต้องรักษา
ศีล ๘, ศีล ๑๐ ให้บริบูรณ์ พระภิกษุต้องรักษาศีล ๒๒๗ ตามวินัยบัญญัติ ให้บริบูรณ์ มิให้บกพร่อง
ความบริสุทธิ์แห่งศีลนี้สามารถที่จะกาจัดกิเลสอย่างหยาบได้และชาระจิตให้บริสุทธิ์ ศีลเป็นผู้นาส าคัญ
ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องต่อการบรรลุธรรมทั้งในโลกียะธรรมและโลกุตรธรรมตามหลักไตรสิกขาเมื่อ
มีศีลเป็นพ้ืนฐานย่อมทาให้เกิดสมาธิ เมื่อมีสมาธิเป็นพ้ืนฐานย่อมเกิดปัญญา เมื่อปัญญารู้แจ้ง จิตย่อม
หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลาย ศีลเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย เป็นรากเหง้าในการท าให้กุศล
เจริญขึ้น เป็นหัวหน้าในพระพุทธศาสนาอันจะนาไปสู่มรรค ผล และนิพพาน 
 พระมหาสุทธิพงษ์ สุทฺธิว โส (หม่ืนตาค า) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ภิกขุปาฏิ
โมกข์ในฐานะเครื่องมือธ ารงพระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า๖๗ ภิกขุปาฏิโมกฺข์ หรือ อาณาปาฏิ
โมกข์ ได้แก่ ประมวลสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งข้ึนเป็นพุทธอาณา หรือคัมภีร์ที่รวมพระวินัย ๒๒๗ 
สิกขาบท, แบ่งเป็น ๗ หมวด คือ (๑) ปาราชิก (๒) สังฆาทิเสส (๓) อนิยต (๔) นิสสัคคียปาจิตตีย์ (๕) 
ปาจิตตีย์ (๖) ปาฏิเทสนียะและ(๗) เสขิยวัตร, สิกขาบทเหล่านี้มีผลต่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา
, พระวิปัสสีพุทธเจ้า พระสิขีพุทธเจ้าและพระเวสสภูพุทธเจ้า แสดงธรรมโดยย่อและไม่บัญญัติ
สิกขาบทในภิกขุปาฏิโมกข์ เป็นเหตุให้ศาสนาของพระองค์ไม่ด ารงอยู่นาน, ส่วนพระกกุสันทพุทธเจ้า 
โกนาคมนพุทธเจ้าและพระกัสสปพุทธเจ้าแสดงธรรมโดยพิสดารและบัญญัติสิกขาบทในภิกขุปาฏิ
โมกข์เป็นเหตุท าให้ศาสนาของพระองค์ด ารงอยู่นาน, ภิกขุปาฏิโมขก์มีความส าคัญต่อพระพุทธศาสนา 
คือ ก่อให้เกิดประโยชน์ ๑๐ ประการ, เป็นระเบียบของคณะสงฆ์,เป็นข้อปฏิบัติส าหรับผู้อยู่ในอริยวินัย
, เป็นข้อปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความประพฤติดีงามของคณะสงฆ์, เป็นข้อฝึกหัด (วินัย) คู่กับธรรม, เป็นข้อ
ปฏิบัติเพ่ือความบริสุทธิ์, เป็นข้อปฏิบัติเพ่ือสร้างความองอาจในท่ามกลางสงฆ์และเป็นข้อปฏิบัติเพ่ือ
น าสู่ความหลุดพ้นตามล าดับ 

๖๗ พระมหาสุทธิพงศ์ สุทฺธิว โส (หมื่นตาค า), “การวิเคราะห์ภิกขุปาฏิโมกข์ในฐานะเครื่องมือธ ารง
พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐). 



๔๖ 

 พระสามร พฺรหฺมเถโร (หยก) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาอุโบสถกรรมในคัมภีร์พุทธศาสนา
เถรวาท” ผลการวิจัยพบว่า๖๘ พระอุโบสถกรรมเป็นเปรียบเหมือนหัวใจของพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา มีความส าคัญแก่พระสงฆ์ในการท าสังฆกรรมต่าง ๆ เช่น การอุปสมบท เป็นต้น 
 อุโบสถกรรมเป็นพระบรมอนุญาตเพ่ือความพร้อมเพรียงของหมู่คณะซึ่งต้องกระท าใน
อุโบสถ อุโบสถกรรมมีความเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์โดยตรงในฐานะต่าง ๆ กัน เช่น การสวดปาฏิโมกข์ 
เป็นต้น เป็นกิจวัตรที่พระสงฆ์ ภายในวัดทุกรูปต้องท าเป็นประจ า ในเรื่องความส าคัญของอุโบสถกรรม 
พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตอุโบสถกรรมเพ่ือความสามัคคีของหมู่คณะ และทรงบัญญัติพระวินัยของสงฆ์
ที่เกี่ยวข้องกับอุโบสถกรรม มีความส าคัญในฐานะเป็นเครื่องมือในการท าสังฆกรรมต่าง ๆ ของ
พระสงฆ์ เรียกว่า กิจจาธิกรณ์ อุโบสถกรรม มีความส าคัญในฐานะเป็นพิธีกรรมของสงฆ์ในการ
ปกครองคณะสงฆ์โดยผ่านทางอ านาจในการบริหารและอ านาจตุลาการของพระสงฆ์ และอุโบสถกรรม
มีความส าคัญในการเป็นเครื่องมือระงับวิวาทาธิกรณ์ของพระสงฆ์ เมื่อมีความขัดแย้งกัน  การระงับ
อธิกรณ์ จัดเป็นสังฆกรรมประเภทญัตติทุติกรรมที่พระสงฆ์ต้องท าภายในอุโบสถกรรมเท่านั้นในส่วน
ของคุณค่าของอุโบสถกรรมในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท อุโบสถมีความส าคัญ ส าหรับพระสงฆ์ในการ
สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ในปัจจุบันอุโบสถกรรมมีความส าคัญ ๒ ส่วน คือ ส่วนพระวินัยที่เป็นพุทธ
บัญญัติและส่วนที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีของสังคมไทย 
 พระจักรกริช ปิยธมฺโม (โสภณ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์การสวดพระปาฏิ
โมกข์ในพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทย” ผลการวิจัยพบว่า๖๙ การสวดพระปาฏิโมกข์เป็นพุทธ
บัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์ท าอุโบสถสวดพระปาฏิโมกข์ข้ึนทุกวัน ๑๔ ค่ า หรือ ๑๕ 
ค่ า เป็นการอนุเคราะห์ให้พระสงฆ์ทบทวนพระธรรมพระวินัยที่ได้ประพฤติปฏิบัติมา โดยมีพระภิกษุ
รูปหนึ่งเป็นผู้สวดพระภิกษุท่ีเหลือเป็นผู้ฟัง นอกจากนี้ การสวดพระปาฏิโมกข์ยังเกี่ยวข้องกับพิธีกรรม 
เช่น บุพกรณ์มีการปัดกวาดสถานที่ เตรียมน้ าฉันเป็นต้น การสวดพระปาฏิโมกข์ยังเป็นสังฆกรรมหนึ่ง
ในพระพุทธศาสนา ชื่อว่า ญัตติกรรม ซึ่งท าโดยพระภิกษุ ๔ รูปขึ้นไปตามความเหมาะสม มีทั้งการ
สวดโดยพิสดารและการสวดโดยย่อ 
 สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระองค์ทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาทรง
สร้างอุโบสถและปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ เพ่ือให้พระสงฆ์ได้ท าสังฆกรรมปาฏิโมกข์ ต่อมาสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสนับสนุนส่งเสริมโดยมีพระราชโองการให้สืบดูว่า วัด
ไหนมีการท าอุโบสถสวดพระปาฏิโมกข์เสมอทุกวันอุโบสถ จะทรงพระราชอุทิศกระจาดพระปาฏิโมกข์ 

๖๘ พระสามร พฺรหฺมเถโร (หยก), “ศึกษาอุโบสถกรรมในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๖๑). 

๖๙ พระจักรกริช ปิยธมฺโม (โสภณ), “ศึกษาวิเคราะห์การสวดพระปาฏิโมกข์ในพระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์ไทย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



๔๗ 

 ประเด็นเกี่ยวกับการสวดปาฏิโมกข์แบบล้านนามีลักษณะพิเศษกว่าคณะสงฆ์ในภาคอ่ืน
ของประเทศไทย คือ มีการนัดพบของกลุ่มพระภิกษุในหัวอุโบสถ ที่วัดใดวัดหนึ่ง เพ่ือรวมกลุ่มกันท า
สามัคคีอุโบสถปาฏิโมกข์ เพ่ือให้เกิดความสามัคคีของกลุ่มสงฆ์ในล้านนา และการท าสังฆกรรมของ
ล้านนาต้องครบองค์ ๕ อย่าง คือ ๑) ตนราธนาหื้อว่าถูกแม่นแท้ ( มีผู้เชื้อเชิญ ) ๒) ตนแสดงว่าบ่หื้อ
ผิดสักตัวแท้ (ผู้สวดต้องออกเสียและจ าเนื้อหาของบทธรรมได้อย่างถูกต้อง ) ๓) จดหัตถบาสก็หื้อถูก
องค์ดีแท้ ( พระภิกษุสงฆ์ในขณะนั่งฟังพระสวดปาฏิโมกข์ ต้องนั่งหัตถบาส ) ๔) ก็เป็นสีมาแท้ (เขต
แดนที่ประกาศพระบรมราชโองการให้เป็นของสงฆ์ ) ๕) บ่เป็นวรรคเสียแท้ ( การท าสังฆกรรมพระ
ปาฏิโมกข์ต้องครบองค์สงฆ์ ) ถ้าครบองค์ ๕ สังฆกรรมแบบล้านนาจึงจะบริสุทธิ์ 

พระมหาโกรศชนรรทน์ แสงวิรัญ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การอนุรักษ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์
ของคณะสงฆ์สังกัดมหานิกาย เขตการปกครองจังหวัดจันทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า๗๐  

๑) สภาพปัจจุบันปัญหาของการสวดพระปาฏิโมกข์ ของคณะสงฆ์สั งกัดมหานิกาย เขต
การปกครองจังหวัดจันทบุรี มี ๕ ประการ คือ ข้อจ ากัดสถานที่ในการสวดพระปาฏิโมกข์ต้องท าใน
อุโบสถเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้เกิดผู้ทรงพระปาฏิโมกข์รุ่นใหม่ การขาดขวัญและก าลังใจของผู้ทรงปาฏิ
โมกข์ การขาดความรู้และทักษะในการสวดพระปาฏิโมกข์ และ การขาดความเชื่อมั่นในตนเองของผู้
ทรงพระปาฏิโมกข์ และยังพบว่าสภาพปัจจุบันปัญหาดังกล่าวได้ก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคของการสวด
พระปาฏิโมกข์คือ จ านวนพระผู้ทรงปาฏิโมกข์ลดลง  

๒) แนวทางการอนุรักษ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ประกอบด้วย ๓ วิธี คือ การให้สวัสดิการ
สังคมการให้ความรู้และทักษะ และ การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง 

สายสมร นาคลดา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการประยุกต์ใช้ภิกขุปาฏิโมกข์ เพ่ือการ
บริหารองค์กรแนววิถีพุทธ” ผลการวิจัยพบว่า๗๑

 ๑) การบริหารงานคณะสงฆ์ด้วยพระธรรมวินัยเป็นรูปแบบการบริหารงานต้นแบบที่ทรง
ประสิทธิภาพยิ่งของพระพุทธเจ้า ภิกขุปาฏิโมกข์อันประกอบด้วยศีลของภิกษุ ๒๒๗ ข้อนับเป็น
เครื่องมือส าคัญในการบริหารงานคณะสงฆ์ให้มีการประพฤติปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ภิกขุปาฏิโมกข์
มีสาระส าคัญโดยนัยสงเคราะห์ลงในกรอบไตรสิกขาที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการก าหนดกรอบ
ปฏิบัติเพ่ือการบริหารองค์กรการท างานของคฤหัสถ์ตามแนววิถีพุทธที่เป็นรูปธรรม อันมีจุดมุ่งเน้นที่
การสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม และสามัคคีธรรมให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลและองค์กร

๒) การประยุกต์ใช้ภิกขุปาฏิโมกข์มีแนวทางการปฏิบัติที่มีรากฐานมาจากศีล อันเป็นความ
ดีงามด้านความประพฤติที่ครอบคลุม ๓ มิติ คือ สัมมาวาจา (วาจาชอบ) สัมมากัมมันตะ (การงาน
ชอบ) และสัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) รูปแบบการประยุกต์ใช้ภิกขุปาฏิโมกข์เพ่ือการบริหารองค์กร

๗๐ พระมหาโกรศชนรรทน์ แสงวิรัญ, “การอนุรักษ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ของคณะสงฆ์สังกัดมหานิกาย 
เขตการปกครองจังหวัดจันทบุรี”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ๒๕๖๐). 

๗๑ สายสมร นาคลดา, “รูปแบบการประยุกค์ใช้ภิกขุปาฏิโมกข์เพื่อการบริหารองค์กรแนววิธีพุทธ”, 
วารสารสันติศึกษาบริทรรศน์ มจร., ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑): ๑๖๑-๑๖๒. 



๔๘ 

การท างานแนววิถีพุทธของคฤหัสถ์พิจารณาจากหลักการ สาระส าคัญ และวิธีการของภิกขุปาฏิโมกข์
เป็นหลัก ดังนี้ คือ (๑) ประยุกต์ใช้หลักการของภิกขุปาฏิโมกข์ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของหมู่คณะเพ่ือ
การจัดวางโครงสร้างองค์กรการท างานที่เข้มแข็ง (๒) ประยุกต์ใช้สาระส าคัญของภิกขุปาฏิโมกข์ที่
สงเคราะห์ลงในกรอบไตรสิกขาเป็นกรอบในการบริหารคนให้มีคุณธรรมในการท างาน และ (๓) 
ประยุกต์ใช้วิธีการของภิกขุปาฏิโมกข์ที่เน้นความพร้อมเพรียงและความมีเอกภาพของหมู่คณะเพ่ือ
บริหารงานองค์กรที่สร้างจริยธรรมและสามัคคีธรรมให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ โดยมุ่งผลลัพธ์ในเชิงบูรณา
การให้เกิดองค์กรการท างานตามแนววิถีพุทธที่มีศีลระดับวินัยและศีลระดับธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
ในการบริหารคนและบริหารงาน ที่ค านึงถึงประโยชน์สุขและสามัคคีธรรมของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

พระมหาสุทธิพงษ์ สุทฺธิว โส ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ภิกขุปาฏิโมกข์ในฐานะเครื่องมือธ ารง
พระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า๗๒

พระปาฏิโมกฺข์ แบ่งออกเป็น ๒ อย่าง คือ (๑) โอวาทปาฏิโมกข์ ได้แก่ ปาฏิโมกข์ที่เป็น
โอวาท กล่าวคือ สิ่งที่เป็นหลักเป็นประธานในด้านค ากล่าวสอน หรือ หลักการโดยสรุปของพุทธ
ศาสนา มีทั้งหลักค าสอนและหลักการปกครองคณะสงฆ์ ประกาศหลักอันเป็นหัวใจส าคัญของ
พระพุทธศาสนา ได้แก่หลักการ ๓ วิธีการ ๔ อุดมการณ์ ๖ (๒) อาณาปาฏิโมกข์ ได้แก่ ข้อบัญญัติ
เกี่ยวกับศีลของภิกษุ และภิกษุณี การปรับอาบัติ การลงโทษ วิธีออกจากอาบัติ และอานิสงส์ของการ
เข้าร่วมสังฆกรรมการสวดและฟังภิกขุปาฏิโมกข์ 
 การส ารวมในภิกขุปาฏิโมกข์ช่วยธ ารงพระพุทธศาสนา ๓ ด้าน คือ (๑) ความมั่นคงด้าน 
ศาสนบุคคล : ป้องกันไม่ให้ภิกษุล่วงละเมิดพระวินัยที่ท าให้ขาดจากความเป็นภิกษุ , ไม่ให้อยู่ที่
อันตรายหรือมีภัย, รักษาพยาบาลภิกษุอาพาธ, ห้ามปกป้องและคบหาภิกษุผู้ทุศีล, ปกป้องภิกษุมีศีล
ไม่ให้ถูกรบกวนหรือใส่ร้าย, ห้ามท าให้สงฆ์แตกสามัคคีกัน, ให้อุปสมบทแก่ชายที่มีอายุ ๒๐ ปีขึ้นไป, 
ปฏิบัติต่อนักบวชนอกศาสนาด้วยความระมัดระวัง, และห้ามอยู่ในที่ลับหู-ลับตาที่อาจท าให้คนเข้าใจ
ผิด (๒) ความมั่นคงด้านศาสนธรรม : ห้ามภิกษุคัดค้านการแสดงภิกขุปาฏิโมกข์, ก าหนดวิธีแสดงธรรม
แก่ภิกษุณีและสตรีอย่างเหมาะสม, ห้ามแสดงกิริยาไม่เคารพพระธรรมวินัย, และแสดงธรรมแก่บุคคล
ต่างๆ ด้วยโดยค านึงถึงกาลเทศะและอากัปกิริยาของผู้ฟัง (๓) ความมั่นคงด้านศาสนสถาน : ก าหนดให้
สร้างเสนาสนะให้เหมาะแก่ การพักอาศัย ไม่ใหญ่โตหรูหราเกินไป ใช้วัสดุอุปกรณ์ ประดับตกแต่ง ทาสี
ที่เหมาะแก่สมณสารูป, จัดเตียงตั่ง เสื่อ ที่นั่งและที่นอนให้เพียงพอ และจัดให้ภิกษุเข้าพักอย่าง
ยุติธรรม ห้ามหวงที่พักหรือจัดให้ภิกษุเข้าพักด้วยความล าเอียง 
 
 
 
 
 

๗๒ พระมหาสุทธิพงษ์ สุทฺธิว โส, “ภิกขุปาฏิโมกข์ในฐานะเครื่องมือธ ารงพระพุทธศาสนา”, วารสาร
สันติศึกษาบริทรรศน์ มจร., ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒ (มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๒): ๔๘๔. 



๔๙ 

ตารางท่ี ๒.๔ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวกับการส่งเสริม 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

รัฐพล โกรินทร์   
(๒๕๖๑) 

 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการส่งเสริม
ความฉลาดทางอารมณ์ตามหลักพุทธธรรมของนักเรียน
โ ร ง เ รี ย น พ ร ะ ป ริ ยั ติ ธ ร ร ม  แ ผ น ก ส า มั ญ ศึ ก ษ า 
กรุงเทพมหานคร” 
 พบว่า มีระดับความฉลาดทางอารมณ์อยู่ใน
ระดับปกติ บูรณาการหลักไตรสิกขาและใช้อริยมรรคมี
องค์ ๘ เป็นบทฝึก แนวทางการส่งเสริม โดยใช้กิจกรรม
ท าให้นักเรียนควบคุมอารมณ์ทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจให้รู้จักช่วยเหลือผู้อ่ืน สร้างความกระตือรือร้น กล้า
แสดงออก และการสร้างสัมพันธ์ภาพกับผู้อ่ืนได้ดี มีความ
พึงพอใจในตนเอง 

สายสมร นาคลดา  
(๒๕๖๑, หน้า๑๖๑-๑๖๒) 

 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการประยุกต์ใช้
ภิกขุปาฏิโมกข์เพ่ือการบริหารองค์กรแนววิถีพุทธ” 
 พบว่า สามารถน าไปประยุกต์ ใช้ ในการ
ก าหนดกรอบปฏิบัติเพ่ือการบริหารองค์กรการท างาน
ของคฤหัสถ์ตามแนววิถีพุทธที่เป็นรูปธรรม และสามัคคี
ธรรมให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลและองค์กร โดยมุ่งผลลัพธ์ใน
เชิงบูรณาการให้เกิดองค์กรการท างานตามแนววิถีพุทธ 
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการบริหารคนและบริหารงาน ที่
ค านึงถึงประโยชน์สุขและสามัคคีธรรมของส่วนรวมเป็น
ที่ตั้ง 

อรอ าไพ บุรานนท์  
(๒๕๕๔) 

 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการ
เรียนรู้ ตลอดชีวิตตามความต้องการของผู้สู งอายุ  
ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง สังกัดกรุงเทพมหานคร” 
 พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ขอ
เสนอแนะการตรวจสุขภาพควรมา อาทิตย์ละ ๒-๓ ครั้ง 
ชอบกิจกรรมการออกกาลงกายที่มีอยู่แล้ว จัดกิจกรรมให้
ลูกหลานได้มามีส่วนรวม มากขึ้นน การจัดกิจกรรมทัศน
ศึกษาหรือท่องเที่ยวในทุกเดือน และการจัดตลาดนัด
ค้าขายส าหรับ ผู้สูงอายุในศูนย์บริการ 

 
 
 



๕๐ 

ตารางท่ี ๒.๔ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวกับการส่งเสริม (ต่อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

ชายชาญ ปฐมกาญจนา 
(๒๕๕๖)  

 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตลาด
บางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม” 
 พบว่า ระดับแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง
ทุกด้าน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ แนวทางการ
ส่งเสริม ควรการสนับสนุนงบประมาณ ภาษาและการ
สื่อสารเป็นสิ่งส าคัญในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ควรมี
การประชุม แจ้งข่าวสาร เปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามา
มีบทบาทในการบริหารจัดการตลาด  

พระครูประโชติจันทวิมล  
(นาม จนฺทโชโต) 
(๒๕๕๘) 

 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง 
นนทบุรี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี” 
 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง ๕ 
ด้าน ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบไม่แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ แนวทางการ
ส่งเสริมควรได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมด้าน
นี้ เป็นพิเศษ เพราะสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
เปลี่ยนไปตามยุคสมัยที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและเร่งรีบ 
จึงท าให้พฤติกรรมของเด็กได้รับอิทธิพลจากสภาพการณ์
ดังกล่าว 

พระครูสารธรรมประสาธน์  
(แช่ม กตสาโร)  
(๒๕๕๖) 

 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการส่งเสริม
ประเพณีบวชนาคช้างที่มีผลต่อวิถีชีวิตของประชาชน 
อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์” 
 พบว่า การบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาท มี 
๘ อย่าง ปัจจุบันใช้วิธีญัตติจตุตถกัมมวาจาอุปสัมปทา 
การบวชนาคช้างวัดบ้านปราสาท มีการประชุมวางแผน 
เตรียมงาน ๑๕ วันล่วงหน้า แนวทางการส่งเสริม ส่งเสริม
การสร้างจิตสานึกด้านความเชื่อ สถานที่  เครื่องใช้ 
ขั้นตอน การเผยแผ่  หลักธรรม และจารีตประเพณี และ
ส่งเสริมการสร้างฐานข้อมูลเพ่ือให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว 
เพ่ือน าสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 



๕๑ 

๒.๕ กรอบแนวคิดการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัด

นครราชสีมา” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาก าหนดกรอบแนวคิด
การวิจัยและการก าหนดตัวแปรที่ศึกษา โดยผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาตัวแปร แนว
ทางการส่งเสริมทรงพระปาฏิโมกขข์องพระสงฆ์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผู้วิจัยสามารถ
สรุปเป็นแผนกรอบแนวคิด ได้ดังนี้  

ตัวแปรต้น (Independent Variables)   ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล คือ  อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาชั้นสามัญ 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ใน
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฏี P-D-C-A ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการวางแผน 
(Plan)  ๒) ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) ๓) ด้านการตรวจสอบ (Check) และ ๔) ด้านการปรับปรุง
ให้เหมาะสม (Action) ดังแผนที่ ๒.๒ ดังนี้๗๓ 
 
       ตัวแปรต้น                                                                       ตัวแปรตาม 
(Independent Variables)                                                (Dependent Variables) 
                    

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
แผนภาพที่ ๒.๒ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

๗๓ สุรพล สุยะพรหม และคณะ, พ้ืนฐานทางการจัดการ, (พระนครศรีอยุธยา: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๘๗. 

 ปัจจัยส่วนบุคคล 
๑. อายุ   
๒. พรรษา   
๓. วุฒิการศึกษานักธรรม 
๔. วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม   
๕. วุฒิการศึกษาชั้นสามัญ 

การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์
ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 ๑) ด้านการวางแผน (Plan)  
 ๒) ด้านการปฏิบัติงาน (Do) 
 ๓) ด้านการตรวจสอบ (Check) 
๔) ด้านการปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) 



 
บทท่ี ๓ 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 ในการด าเนินการวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา” ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 
 ๓.๑. รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒. ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ๓.๓. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ๓.๔. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๕. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
๓.๑. รูปแบบกำรวิจัย 
 วิจัยเรื่อง “การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research)  ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ  
(Quantitative  Research) ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ  (Survey  Research) โดยเก็บข้อมูล
ภาคสนาม (Field Study) และสุ่มตัวอย่าง จากแบบสอบถาม (Questionnaire) และใช้ระเบียบวิจัย
เชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
เพ่ือสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณจากพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่เขตอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดย
ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยตามล าดับ 
 
๓.๒. ประชำกรและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 

 ประชากรกลุ่มในการท าวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชค
ชัย จังหวัดนครราชสีมา” ผู้วิจัยต้องการเก็บข้อมูลจากพระภิกษุสงฆ์ดังนี้ 
 ๓.๒.๑ ประชำกร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยก าหนดจากพระภิกษุสามเณรในอ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา จ านวน ๒๐๘ รปู๑ 
 
 

๑ ส านักงานเจ้าคณะอ าเภอโชคชัย, บัญชีรำยชื่อพระสังฆำธิกำร, (นครราชสีมา: ส านักงานเจ้าคณะ
อ าเภอโชคชัย, ๒๕๖๒), (อัดส าเนา). 



๕๓ 

 ๓.๒.๒ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
 ผู้วิจัยก าหนดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
ประเด็นสาระส าคัญของการวิจัยครั้งนี้ และผู้เกี่ยวข้อง  จ านวน ๘ รูป/คน ดังนี้ 
 ๑) พระครูพิทักษ์ปทุมากร เจ้าคณะอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 ๒) พระครูพิทักษ์อรรถกิจ เจ้าคณะต าบลท่าจะหลง-ละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย 
 ๓) พระครูพัฒนกิจจานุกิจ รองเจ้าคณะต าบลท่าอ่าง อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 ๔) พระอธิการเพรยีว อตฺตานุรกโฺข เจ้าอาวาสวัดละลม อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 ๕) นายวิเชียร นากระโทก รองนายกองค์การส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย 
 ๖) นายมนัสชัย ปล่องกระโทก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ ต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย 
 ๗) นายโยธี  หมายถมกลาง ไวยาวัจกร วัดละลม ต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย 
 ๘) นางสาวลัดดา  ถอยกระโทก  ชาวบ้านละลม ต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย 
 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

ก. เครื่องมือเชิงปริมำณ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก
แนวคิด ทฤษฎี การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี
ขั้นตอนลักษณะ และการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้ 

๑. ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือแบบสอบถำม 
 ๑.  ศึกษาหลักการและทฤษฎี ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

ส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จากเอกสารและผลงาน
การวิจัยที่เคยมีผู้ด าเนินการวิจัยเอาไว้ 

 ๒. ก าหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 ๓. ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์  

ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
 ๔. สร้างเครื่องมือ 
 ๕.  น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ  เพ่ือ

ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
 ๖. น าเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่จะด าเนินการวิจัยเพื่อหาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 
 ๗. ปรับปรุงแก้ไข 
 ๘.) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และน าไปใช้จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลกับ

กลุ่มตัวอย่าง 
 ๒. ลักษณะของเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
ตามกรอบของ การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือใช้
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 



๕๔ 

 ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  อายุ 
พรรษา การศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) 
 ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง ๔ ด้าน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่ง
ออกเป็น ดังนี้ 

๑) ด้านการวางแผน  มีค าถามทั้งหมด ๕ ข้อ 
๒) ด้านการปฏิบัติตามแผน  มีค าถามทั้งหมด ๕ ข้อ 
๓) ด้านการตรวจสอบ  มีค าถามทั้งหมด ๕ ข้อ 
๔) ด้านการปรับปรุงให้เหมาะสม มีค าถามทั้งหมด ๕ ข้อ 

 ในแต่ละข้อเป็นชนิดมาตรวัดแบบรวมคะแนน (Summated Rating Scale) ของเรนสิส 
ลิเคิร์ท หรือเรียกว่า มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likerttype)๒ แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อ ดังนี้ 
 ๕ ให้คะแนนเท่ากับ  ระดับมากท่ีสุด 
 ๔ ให้คะแนนเท่ากับ ระดับมาก 
 ๓ ให้คะแนนเท่ากับ ระดับปานกลาง 
 ๒ ให้คะแนนเท่ากับ  ระดับน้อย 
 ๑ ให้คะแนนเท่ากับ ระดับน้อยที่สุด 
 การแบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ยซึ่งใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับค่า
คะแนนที่ค านวณได้ตามข้ันตอนที่ระบุไว้โดยเกณฑ์๓ ดังนี้ 
      ค่าคะแนนเฉลี่ย ความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย 
 ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมายถึง  การพัฒนาอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมายถึง  การพัฒนาอยู่ในระดบัมาก 
 ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายถึง  การพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง 
 ๑.๕๐ – ๒.๔๙  หมายถึง  การพัฒนาอยู่ในระดับน้อย 
 ๑.๐๐ – ๑.๔๙  หมายถึง  การพัฒนาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ตอนที่ ๓ เป็นค าถามปลายเปิด (Opem - ended) ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอปัญหาและ
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ในด้านหลักสูตร ด้านการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน ด้านการใช้สื่อการสอน ด้านการวัดผล เกี่ยวกับ การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ใน
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา” 
 
 

๒ สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์, ระเบียบวิธีวิจัยส ำหรับประศำสนศำสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๐. 

๓ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, เทคนิคกำรใช้สถิติเพ่ือกำรวิจัย, ( พระนครศรีอยุทธยา : มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑), หน้า ๕๑. 



๕๕ 

 ๓. กำรตรวจหำคุณภำพของเครื่องมือ 
 ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
             ๑. น าแบบสอบถามเกี่ยวกับ การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา ดังกล่าวข้างต้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ แนะน าเพ่ิมเติม ปรับปรุงแก้ไข
ส านวนภาษา และตัดข้อความที่สื่อความหมายไม่ชัดเจนหรือไม่จ าเป็นออกไป เพ่ือให้ได้ข้อความที่สื่อ
ความหมายชัดเจน เข้าใจง่ายตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
              ๒. น าแบบสอบถามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้ตรวจสอบมาปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
              ๓. น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๕ รูปหรือคน 
พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity)โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ 
คือวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านพระพุทธศาสนาและทางด้าน
เครื่องมือวิจัยเป็นอย่างดี ผู้วิจัยจึงได้พิจารณาผู้เชี่ยวชาญที่มีเกณฑ์ดังกล่าวจ านวน ๕ รูปหรือคน เพ่ือ
เป็นการตรวจสอบเนื้อหาความชัดเจนของแบบสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือท าการแก้ไขให้ดีขึ้น  
               ๔. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ตรงตามค าแนะน าของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 
               ๕. น าแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบแก้ไขความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ แล้วจึงน ามา
ค านวณหาค่าของความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( Index of Item Objective 
Congruence : IOC.) ของแบบสอบถามเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมพระทรงพระปาฏิโมกข์ของ
พระสงฆ์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา”ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าความ
สอดคล้องแบบ IOC ที่มีค่าตั้งแต่ ๐.๘ - ๑ ขึ้นไป จึงบ่งชี้ให้เห็นว่าค าถามแต่ละข้อมีความตรงเชิง
เนื้อหา สามารถน าแบบทดสอบนี้ไปหาค่าความเชื่อมั่น 
               ๖. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
   ๑.  รศ.ดร.สุรินทร์  นิยมางกูร  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
        ภาครัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   ๒.  ผศ.ดร.เดช   ชูจันอัด   อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
        ภาครัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   ๓.  ผศ.ดร.ผดุง  วรรณทอง. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
        ภาครัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   ๔.  ดร.ล าพอง     กลมกูล  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
        ภาครัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   ๕. ดร.กาญจนา   ด าจุติ   อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
       ภาครัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
               ๗. การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)  

ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแก้ไข และเสนอแนะมาปรับแก้ไข แล้ว
น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบอีกครั้ง แล้วน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว
น าไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง



๕๖ 

จ านวน ๓๐ รูปหรือคน ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แจกแบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบความเทียงตรงของ
แบบสอบถามกับ พระสงฆ์ แล้วน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์ แอลฟาของ “ครอนบาค”๔ (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าดังนี้ คือ ๐.๙๗ 

 ข. เชิงคุณภำพ  
 การวิจัยเรื่อง การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์ เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้เป็นแบบ
มีโครงสร้าง (Structured Inteview) ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้  
 ๑. การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้าน
วางแผน 
 ๒. การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้าน
ด าเนินการตามแผน 
 ๓. การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้าน
ตรวจสอบ 
 ๔. การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้าน
ปรับปรุงให้เหมาะสม 
 
๓.๔. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ก. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมำณ 
 ๑. ผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ  บทความ  งานวิจัย  และเอกสารสิ่งพิมพ์  
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 ๒.  ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม  และขอหนังสืออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย  เ พ่ือขอความร่ วมมื อ ไปยั ง  เ จ้ าอาวาสทุ กวั ด ในอ า เภอ 
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ทีเ่ป็นประชากร/กลุ่มตัวอย่าง จากนั้นด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.  ผู้วิจัยก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยท าการแจกแบบสอบถามผู้วิจัยได้น า
แบบสอบถามไปแจก และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองพร้อมผู้ช่วยการวิจัย  ระหว่างวันที่  
๑ - ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมใช้ระยะเวลา ๔ สัปดาห์ ซึ่งจ านวนแบบสอบถามที่สามารถเก็บคืน
ได้ มีจ านวน ๘๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๔. น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ต่อไป 
 ข. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภำพ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 

๔ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ระเบียบวิธีวิจัยทำงกำรจัดกำรเชิงพุทธ, ( พระนครศรีอยุธยา : โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑ ), หน้า ๒๒๔-๒๒๖. 



๕๗ 

 ๑. ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์ 
 ๒. ท าการนัดวัน เวลา และสถานที่กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เพ่ือสัมภาษณ์
ตามท่ีก าหนดไว้ 
 ๓. ด าเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนดนัดไว้ จนครบทุกประเด็น โดยขอ
อนุญาตใช้วิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์ 
 ๔. น าข้อมูลดิบที่ได้มารวบรวมเพ่ือวิเคราะห์โดยวิธีการที่เหมาะสมและน าเสนอต่อไป 
 
๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ก. กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ 
 ๑. น าแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ความถูกต้องในการตอบ
แบบสอบถามแล้วน ามาคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการบันทึกคะแนนแต่ละ
ข้อของแต่ละคนลงในแบบลงรหัส (Coding Form) 
 ๒. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
 ๓. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย อายุ พรรษา 
การศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ การวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
  ๒. ระดับความพึงพอใจของพระสงฆ์ที่มีต่อ การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ 
ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา วิเคราะห์โดยการใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนจากการตอบแบบสอบถาม ของพระสงฆ์ในอ าเภอโชค
ชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 ๓. การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยยึดเกณฑ์ดังนี้๕  
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๔.๕๐-๕.๐๐ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ ์ มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๕๐-๔.๔๙ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ ์ มาก 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๒.๕๐-๓.๔๙ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ ์ ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๑.๕๐-๒.๔๙ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ ์ น้อย 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๑.๐๐-๑.๔๙ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ ์ น้อยที่สุด 
 ๔. การทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของพระสงฆ์ที่มีต่อ การ
ส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลสถิติที่ใช้คือการทดสอบค่าที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่มและการทดสอบค่าเอฟ (F-
test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่

๕ ประกอบ กรรณสูตร, สถิติเพ่ือกำรวิจัยทำงพฤติกรรมศำสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: 
ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๘. 



๕๘ 

สามกลุ่มขึ้นไปเมื่อพบว่า มีความแตกต่างจะทาการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างเป็น
ส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) โดยการก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕ 
 ๕. ข้อค าถามปลายเปิดที่แสดงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับความ
พึงพอใจของพระสงฆ์ที่มีต่อ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  ของ
คณะสงฆ์  อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยจะท าการจัดกลุ่มตามประเด็นที่ก าหนดใช้ใน
แบบสอบถามปลายเปิดจากนั้นจะท าการวิเคราะห์ โดยใช้การแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

ข. กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการดังนี้  

๑. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ 
๒. น าข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจ าแนกเป็นประเด็นและเรียบ

เรียงเฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
๓. วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้

เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 
๔. สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอต่อไป 



 
บทท่ี ๓ 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 ในการด าเนินการวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา” ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 
 ๓.๑. รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒. ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ๓.๓. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ๓.๔. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๕. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
๓.๑. รูปแบบกำรวิจัย 
 วิจัยเรื่อง “การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research)  ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ  
(Quantitative  Research) ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ  (Survey  Research) โดยเก็บข้อมูล
ภาคสนาม (Field Study) และสุ่มตัวอย่าง จากแบบสอบถาม (Questionnaire) และใช้ระเบียบวิจัย
เชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
เพ่ือสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณจากพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่เขตอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดย
ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยตามล าดับ 
 
๓.๒. ประชำกรและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 

 ประชากรกลุ่มในการท าวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชค
ชัย จังหวัดนครราชสีมา” ผู้วิจัยต้องการเก็บข้อมูลจากพระภิกษุสงฆ์ดังนี้ 
 ๓.๒.๑ ประชำกร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยก าหนดจากพระภิกษุสามเณรในอ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา จ านวน ๒๐๘ รปู๑ 
 
 

๑ ส านักงานเจ้าคณะอ าเภอโชคชัย, บัญชีรำยชื่อพระสังฆำธิกำร, (นครราชสีมา: ส านักงานเจ้าคณะ
อ าเภอโชคชัย, ๒๕๖๒), (อัดส าเนา). 



๕๓ 

 ๓.๒.๒ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
 ผู้วิจัยก าหนดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
ประเด็นสาระส าคัญของการวิจัยครั้งนี้ และผู้เกี่ยวข้อง  จ านวน ๘ รูป/คน ดังนี้ 
 ๑) พระครูพิทักษ์ปทุมากร เจ้าคณะอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 ๒) พระครูพิทักษ์อรรถกิจ เจ้าคณะต าบลท่าจะหลง-ละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย 
 ๓) พระครูพัฒนกิจจานุกิจ รองเจ้าคณะต าบลท่าอ่าง อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 ๔) พระอธิการเพรยีว อตฺตานุรกโฺข เจ้าอาวาสวัดละลม อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 ๕) นายวิเชียร นากระโทก รองนายกองค์การส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย 
 ๖) นายมนัสชัย ปล่องกระโทก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ ต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย 
 ๗) นายโยธี  หมายถมกลาง ไวยาวัจกร วัดละลม ต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย 
 ๘) นางสาวลัดดา  ถอยกระโทก  ชาวบ้านละลม ต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย 
 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

ก. เครื่องมือเชิงปริมำณ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก
แนวคิด ทฤษฎี การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี
ขั้นตอนลักษณะ และการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้ 

๑. ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือแบบสอบถำม 
 ๑.  ศึกษาหลักการและทฤษฎี ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

ส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จากเอกสารและผลงาน
การวิจัยที่เคยมีผู้ด าเนินการวิจัยเอาไว้ 

 ๒. ก าหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 ๓. ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์  

ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
 ๔. สร้างเครื่องมือ 
 ๕.  น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ  เพ่ือ

ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
 ๖. น าเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่จะด าเนินการวิจัยเพื่อหาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 
 ๗. ปรับปรุงแก้ไข 
 ๘.) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และน าไปใช้จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลกับ

กลุ่มตัวอย่าง 
 ๒. ลักษณะของเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
ตามกรอบของ การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือใช้
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 



๕๔ 

 ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  อายุ 
พรรษา การศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) 
 ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง ๔ ด้าน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่ง
ออกเป็น ดังนี้ 

๑) ด้านการวางแผน  มีค าถามทั้งหมด ๕ ข้อ 
๒) ด้านการปฏิบัติตามแผน  มีค าถามทั้งหมด ๕ ข้อ 
๓) ด้านการตรวจสอบ  มีค าถามทั้งหมด ๕ ข้อ 
๔) ด้านการปรับปรุงให้เหมาะสม มีค าถามทั้งหมด ๕ ข้อ 

 ในแต่ละข้อเป็นชนิดมาตรวัดแบบรวมคะแนน (Summated Rating Scale) ของเรนสิส 
ลิเคิร์ท หรือเรียกว่า มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likerttype)๒ แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อ ดังนี้ 
 ๕ ให้คะแนนเท่ากับ  ระดับมากท่ีสุด 
 ๔ ให้คะแนนเท่ากับ ระดับมาก 
 ๓ ให้คะแนนเท่ากับ ระดับปานกลาง 
 ๒ ให้คะแนนเท่ากับ  ระดับน้อย 
 ๑ ให้คะแนนเท่ากับ ระดับน้อยที่สุด 
 การแบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ยซึ่งใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับค่า
คะแนนที่ค านวณได้ตามข้ันตอนที่ระบุไว้โดยเกณฑ์๓ ดังนี้ 
      ค่าคะแนนเฉลี่ย ความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย 
 ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมายถึง  การพัฒนาอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมายถึง  การพัฒนาอยู่ในระดบัมาก 
 ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายถึง  การพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง 
 ๑.๕๐ – ๒.๔๙  หมายถึง  การพัฒนาอยู่ในระดับน้อย 
 ๑.๐๐ – ๑.๔๙  หมายถึง  การพัฒนาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ตอนที่ ๓ เป็นค าถามปลายเปิด (Opem - ended) ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอปัญหาและ
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ในด้านหลักสูตร ด้านการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน ด้านการใช้สื่อการสอน ด้านการวัดผล เกี่ยวกับ การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ใน
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา” 
 
 

๒ สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์, ระเบียบวิธีวิจัยส ำหรับประศำสนศำสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๐. 

๓ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, เทคนิคกำรใช้สถิติเพ่ือกำรวิจัย, ( พระนครศรีอยุทธยา : มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑), หน้า ๕๑. 



๕๕ 

 ๓. กำรตรวจหำคุณภำพของเครื่องมือ 
 ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
             ๑. น าแบบสอบถามเกี่ยวกับ การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา ดังกล่าวข้างต้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ แนะน าเพ่ิมเติม ปรับปรุงแก้ไข
ส านวนภาษา และตัดข้อความที่สื่อความหมายไม่ชัดเจนหรือไม่จ าเป็นออกไป เพ่ือให้ได้ข้อความที่สื่อ
ความหมายชัดเจน เข้าใจง่ายตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
              ๒. น าแบบสอบถามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้ตรวจสอบมาปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
              ๓. น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๕ รูปหรือคน 
พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity)โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ 
คือวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านพระพุทธศาสนาและทางด้าน
เครื่องมือวิจัยเป็นอย่างดี ผู้วิจัยจึงได้พิจารณาผู้เชี่ยวชาญที่มีเกณฑ์ดังกล่าวจ านวน ๕ รูปหรือคน เพ่ือ
เป็นการตรวจสอบเนื้อหาความชัดเจนของแบบสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือท าการแก้ไขให้ดีขึ้น  
               ๔. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ตรงตามค าแนะน าของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 
               ๕. น าแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบแก้ไขความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ แล้วจึงน ามา
ค านวณหาค่าของความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( Index of Item Objective 
Congruence : IOC.) ของแบบสอบถามเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมพระทรงพระปาฏิโมกข์ของ
พระสงฆ์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา”ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าความ
สอดคล้องแบบ IOC ที่มีค่าตั้งแต่ ๐.๘ - ๑ ขึ้นไป จึงบ่งชี้ให้เห็นว่าค าถามแต่ละข้อมีความตรงเชิง
เนื้อหา สามารถน าแบบทดสอบนี้ไปหาค่าความเชื่อมั่น 
               ๖. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
   ๑.  รศ.ดร.สุรินทร์  นิยมางกูร  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
        ภาครัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   ๒.  ผศ.ดร.เดช   ชูจันอัด   อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
        ภาครัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   ๓.  ผศ.ดร.ผดุง  วรรณทอง. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
        ภาครัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   ๔.  ดร.ล าพอง     กลมกูล  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
        ภาครัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   ๕. ดร.กาญจนา   ด าจุติ   อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
       ภาครัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
               ๗. การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)  

ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแก้ไข และเสนอแนะมาปรับแก้ไข แล้ว
น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบอีกครั้ง แล้วน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว
น าไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง



๕๖ 

จ านวน ๓๐ รูปหรือคน ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แจกแบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบความเทียงตรงของ
แบบสอบถามกับ พระสงฆ์ แล้วน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์ แอลฟาของ “ครอนบาค”๔ (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าดังนี้ คือ ๐.๙๗ 

 ข. เชิงคุณภำพ  
 การวิจัยเรื่อง การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์ เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้เป็นแบบ
มีโครงสร้าง (Structured Inteview) ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้  
 ๑. การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้าน
วางแผน 
 ๒. การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้าน
ด าเนินการตามแผน 
 ๓. การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้าน
ตรวจสอบ 
 ๔. การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้าน
ปรับปรุงให้เหมาะสม 
 
๓.๔. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ก. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมำณ 
 ๑. ผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ  บทความ  งานวิจัย  และเอกสารสิ่งพิมพ์  
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 ๒.  ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม  และขอหนังสืออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย  เ พ่ือขอความร่ วมมื อ ไปยั ง  เ จ้ าอาวาสทุ กวั ด ในอ า เภอ 
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ทีเ่ป็นประชากร/กลุ่มตัวอย่าง จากนั้นด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.  ผู้วิจัยก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยท าการแจกแบบสอบถามผู้วิจัยได้น า
แบบสอบถามไปแจก และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองพร้อมผู้ช่วยการวิจัย  ระหว่างวันที่  
๑ - ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมใช้ระยะเวลา ๔ สัปดาห์ ซึ่งจ านวนแบบสอบถามที่สามารถเก็บคืน
ได้ มีจ านวน ๘๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๔. น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ต่อไป 
 ข. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภำพ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 

๔ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ระเบียบวิธีวิจัยทำงกำรจัดกำรเชิงพุทธ, ( พระนครศรีอยุธยา : โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑ ), หน้า ๒๒๔-๒๒๖. 



๕๗ 

 ๑. ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์ 
 ๒. ท าการนัดวัน เวลา และสถานที่กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เพ่ือสัมภาษณ์
ตามท่ีก าหนดไว้ 
 ๓. ด าเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนดนัดไว้ จนครบทุกประเด็น โดยขอ
อนุญาตใช้วิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์ 
 ๔. น าข้อมูลดิบที่ได้มารวบรวมเพ่ือวิเคราะห์โดยวิธีการที่เหมาะสมและน าเสนอต่อไป 
 
๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ก. กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ 
 ๑. น าแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ความถูกต้องในการตอบ
แบบสอบถามแล้วน ามาคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการบันทึกคะแนนแต่ละ
ข้อของแต่ละคนลงในแบบลงรหัส (Coding Form) 
 ๒. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
 ๓. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย อายุ พรรษา 
การศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ การวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
  ๒. ระดับความพึงพอใจของพระสงฆ์ที่มีต่อ การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ 
ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา วิเคราะห์โดยการใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนจากการตอบแบบสอบถาม ของพระสงฆ์ในอ าเภอโชค
ชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 ๓. การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยยึดเกณฑ์ดังนี้๕  
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๔.๕๐-๕.๐๐ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ ์ มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๕๐-๔.๔๙ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ ์ มาก 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๒.๕๐-๓.๔๙ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ ์ ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๑.๕๐-๒.๔๙ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ ์ น้อย 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๑.๐๐-๑.๔๙ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ ์ น้อยที่สุด 
 ๔. การทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของพระสงฆ์ที่มีต่อ การ
ส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลสถิติที่ใช้คือการทดสอบค่าที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่มและการทดสอบค่าเอฟ (F-
test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่

๕ ประกอบ กรรณสูตร, สถิติเพ่ือกำรวิจัยทำงพฤติกรรมศำสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: 
ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๘. 



๕๘ 

สามกลุ่มขึ้นไปเมื่อพบว่า มีความแตกต่างจะทาการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างเป็น
ส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) โดยการก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕ 
 ๕. ข้อค าถามปลายเปิดที่แสดงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับความ
พึงพอใจของพระสงฆ์ที่มีต่อ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  ของ
คณะสงฆ์  อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยจะท าการจัดกลุ่มตามประเด็นที่ก าหนดใช้ใน
แบบสอบถามปลายเปิดจากนั้นจะท าการวิเคราะห์ โดยใช้การแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

ข. กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการดังนี้  

๑. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ 
๒. น าข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจ าแนกเป็นประเด็นและเรียบ

เรียงเฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
๓. วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้

เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 
๔. สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอต่อไป 



 
บทท่ี ๔ 

 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 
      การวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา”นั้นผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่าง 
งานวิจัยเชิงปริมาณ (QuaNtitative Research) ด้วยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) กับ
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๒๐๘ รูป เพ่ือหาระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการส่งเสริม
พระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  ว่าอยู่ในระดับใด งานวิจัยฉบับนี้
เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ประกอบด้วย งานวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (IN depth INterview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญซึ่ง
เป็นพระสังฆาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๘ รูปหรือคน เพ่ือเสนอแนะการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรง
พระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยมีดังนี้  
 ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ๔.๒ ระดับความคิดเห็นของ การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 
 ๔.๓ ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ๔.๔ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 ๔.๕ แนวทางในการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก) 
 ๔.๖ องค์ความรู้ 
 
  



๖๐ 

๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย สถานะ อายุ
พรรษา วุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกธรรม) วุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกบาลี) วุฒิการศึกษา
สามัญ ของงานวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา” มีรายละเอียดดังในตารางที่ ๔.๑ 
 
ตารางท่ี ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

(N=๒๐๘) 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
อาย ุ ๒๑ - ๓๐ ปี ๑๒๓ ๕๙.๑๐ 
 ๓๑ - ๔๐ ปี ๓๗ ๑๗.๘๐ 
 ๔๑ - ๕๐ ปี ๒๖ ๑๒.๕๐ 
 ๕๑ ปี ขึ้นไป ๒๒ ๑๐.๖๐ 
               รวม ๒๐๘ ๑๐๐.๐๐ 
พรรษา    
 ๑-๕ พรรษา ๑๓๗ ๖๕.๙๐ 
 ๖-๑๐ พรรษา ๓๘ ๑๘.๓๐ 
 ๑๑ พรรษา ขึ้นไป ๒๙ ๑๓.๙๐ 
 ไม่มีพรรษา ๔ ๑.๙๐ 
               รวม ๒๐๘ ๑๐๐.๐๐ 
วุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกธรรม)  

 นักธรรมชั้นตรี ๑๑๑ ๕๓.๔๐ 
 นักธรรมชั้นโท ๒๔ ๑๑.๕๐ 
 นักธรรมชั้นเอก        ๕๖ ๒๖.๙ 
 ไมม่ีวุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกธรรม) ๑๗ ๘.๒ 
               รวม ๒๐๘ ๑๐๐.๐๐ 
วุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกบาลี)   
 ประโยค ๑ - ๓ ๔๕ ๒๑.๖๐ 
 ป.ธ.๔ - ป.ธ.๖ ๓๑ ๑๔.๙๐ 
 ป.ธ.๗ - ป.ธ.๙ ๗ ๓.๔๐ 
 ไม่มีวุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกบาลี)   
               รวม ๒๐๘ ๑๐๐.๐๐ 
 
  



๖๑ 

ตารางท่ี ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
(N=๒๐๘) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
วุฒิการศึกษาสามัญ   
 ประถมศึกษา ๔๙ ๒๓.๖๐ 
 มัธยมศึกษ ๑๐๙ ๕๒.๔๐ 
 ปริญญาตรี ๓๗ ๑๗.๘๐ 
 สูงกว่าปริญญาตรี ๑๓ ๖.๓๐ 
              รวม ๑๐๘ ๑๐๐.๐๐ 
 
             จากตารางท่ี ๔.๑ พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
รายละเอียดดังนี้ 
 อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสองถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๒๑ - ๓๐ ปี มีจ านวน ๑๒๓ รูป 
คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๑๐ รองลงมามีอายุระหว่าง ๓๑ - ๔๐ ปี มีจ านวน ๓๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๐ 
ถัดมามีอายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ และสุดท้ายมีอายุ ๕๑ ปี ขึ้นไป มีเพียง ๒๒ 
รูป  คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖๐ ตามล าดับ 
 พรรษา พบว่า ผู้ตอบแบบสองถามส่วนใหญ่มีพรรษาระหว่าง ๑ - ๕ พรรษา มีจ านวน  
๑๓๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๙๐ รองลงมามีพรรษา ๖ - ๑๐ พรรษา มีจ านวน ๓๘ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๑๘.๓๐ ถัดมามีพรรษา ๑๑ พรรษา มีจ านวน ๒๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๙๐ และท้ายสุดไม่มีพรรษา 
มีจ านวน ๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๐ ตามล าดับ 
 วุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกธรรม) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิ
นักธรรมตรี มีจ านวน ๑๑๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๔๐ รองลงมามีวุฒินักธรรมเอก มีจ านวน ๕๖ รูป 
คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙๐ ถัดมามีวุฒินักธรรมโท มีจ านวน ๒๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๐ และสุดท้าย
ไมม่ีวุฒินักธรรม มีจ านวน ๑๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘.๒ ตามล าดับ 
 วุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกบาลี) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิเปรียญ
ธรรม ประโยค ๑ - ๓ มีจ านวน ๔๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖๐ รองลงมามีวุฒิเปรียญธรรม ประโยค  
๔ - ๖ มีจ านวน ๓๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙๐ และสุดท้ายมีวุฒิเปรียญธรรมประโยค ๗ - ๙ มี
จ านวน ๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๐ ตามล าดับ 
 วุฒิการศึกษาสามัญ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาสามัญระดับ
มัธยมศึกษา มีจ านวน ๑๐๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๔๐ รองลงมามีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา 
มีจ านวน ๔๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๖๐ ถัดมามีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจ านวน ๓๗ รูป คิด
เป็นร้อยละ ๑๗.๘๐ และสุดท้ายมีวุฒิสูงกว่าปริญญาตรี มีจ านวน ๑๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖.๓๐ 
ตามล าดับ 
 
 



๖๒ 

๔.๒ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ใน
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิ
โมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมใน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการวางแผน (Plan)  
๒) ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) ๓) ด้านการตรวจสอบ (Check) และ ๔) ด้านการปรับปรุงให้
เหมาะสม (Action) ดังรายละเอียดที่แสดงตัวอย่างค่าเฉลี่ย (MeaN = x̅ ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (StarNdard DeviatioN = S.D)  รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๒ - ๔.๕ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๒   ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์  
      ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา    
           (N=๒๐๘) 
การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์  
ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

x̅ S.D. แปลผล 

๑) ด้านการวางแผน (Plan) ๓.๖๕ ๐.๗๒ มาก 
๒) ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) ๓.๖๐ ๐.๖๙ มาก 
๓) ด้านการตรวจสอบ (Check) ๓.๖๕ ๐.๗๓ มาก 
๔) ด้านการปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) ๓.๖๙ ๐.๖๘ มาก 

ภาพรวม ๓.๖๕ ๐.๖๓ มาก 
 
 จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระ 
ปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในระดับ (x̅=๓.๖๕,S.D.=๐.๖๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมาเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 
 ๑) ด้านการปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) (x̅ = ๓.๖๙, S.D.= ๐.๖๘) 
 ๒) ด้านการตรวจสอบ (Check) (x̅ = ๓.๖๕, S.D. = ๐.๗๓ ) 
 ๓) ด้านการวางแผน (Plan) (x ̅= ๓.๖๕, S.D.= ๐.๗๒)  
 ๔) ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) (x̅ = ๓.๖๐, S.D. = ๐.๖๙ ) 
ตามล าดับ 
 
  



๖๓ 

ตารางที่ ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอ 
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้านการวางแผน (Plan) 

(N=๒๐๘) 

ด้านการวางแผน (Plan) 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑) วัดของท่านได้วางแผนเพ่ือก าหนดแนวทางการส่งเสริม

พระสงฆ์ให้ฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ ๓.๘๗ ๐.๙๙ มาก 
๒) วัดของท่านได้ก าหนดแนวทางการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ที่

ชัดเจน ๓.๖๘ ๐.๙๕ มาก 
๓) วัดของท่านมอบหมายผู้ดูแลการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์อย่าง

ต่อเนื่อง ๓.๕๘ ๐.๙๐ มาก 
๔) วัดของท่านก าหนดเกณฑ์การประเมินผลส าหรับผู้ทรงพระ

ปาฏิโมกข์ได้ ๓.๕๗ ๐.๘๒ มาก 
๕) พระสงฆ์ผู้ดูแลได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการฝึก

สวดพระปาฏิโมกข์อย่างถูกต้อง ๓.๕๔ ๐.๘๙ มาก 
รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๓.๖๕ ๐.๗๒ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อ การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิ
โมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้านการวางแผน (Plan) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
(x̅=๓.๖๕, S.D.=๐.๗๒) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้  

๑) วัดของท่านได้วางแผนเพ่ือก าหนดแนวทางการส่งเสริมพระสงฆ์ให้ฝึกสวดพระปาฏิ
โมกข ์(x̅=๓.๘๗, S.D.=๐.๙๙) 

๒) วัดของท่านได้ก าหนดแนวทางการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ที่ชัดเจน  (x̅=๓.๖๘,  
S.D.=๐.๙๕) 

๓) วัดของท่านมอบหมายผู้ดูแลการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์อย่างต่อเนื่อง (x̅=๓.๕๘,  
S.D.=๐.๙๐) 

๔) วัดของท่านก าหนดเกณฑ์การประเมินผลส าหรับผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ได้  (x̅=๓.๕๗, 
S.D.=๐.๘๒) 

๕) พระสงฆ์ผู้ดูแลได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์อย่าง
ถูกต้อง (x̅=๓.๕๔, S.D.=๐.๘๙) ตามล าดับ  



๖๔ 

ตารางที่ ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอ 
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) 

(N=๒๐๘) 

ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) 
ระดับความเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑) มีการติดตามการปฏิบัติตามแผนการส่งเสริมพระสงฆ์ให้

มีการสวดพระปาฏิโมกข์ ๓.๖๑ ๐.๘๓ มาก 
๒) มีการปฏิบัติตามแนวทางการส่งเสริมพระสงฆ์ให้ฝึกสวด

พระปาฏิโมกข์ ๓.๕๕ ๐.๘๗ มาก 
๓) พระสงฆ์ผู้ดูแลการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ให้ค าแนะน า

และก ากับการฝึกอย่างต่อเนื่อง ๓.๕๙ ๐.๘๗ มาก 
๔) พระสงฆ์ได้ฝึกการสวดพระปาฏิโมกข์ตามรูปแบบการ

สวดที่ถูกต้อง ๓.๖๒ ๐.๘๘ มาก 
๕) พระสงฆ์ท่ีสามารถสวดพระปาฏิโมกข์ได้ผ่านจะได้ปฏิบัติ

หน้าที่ในพิธีกรรม ๓.๖๓ ๐.๘๘ มาก 
รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๓.๖๐ ๐.๖๙ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๔) พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระ 
ปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก (x̅=๓.๖๐, S.D.=๐.๖๙) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่ง
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

๑) พระสงฆ์ที่สามารถสวดพระปาฏิโมกข์ได้ผ่านจะได้ปฏิบัติหน้าที่ในพิธีกรรม (x̅=๓.๖๓, 
S.D.=๐.๘๘)  

๒) พระสงฆ์ได้ฝึกการสวดพระปาฏิโมกข์ตามรูปแบบการสวดที่ถูกต้อง  (x̅=๓.๖๒,  
S.D.=๐.๘๘) 

๓) มีการติดตามการปฏิบัติตามแผนการส่งเสริมพระสงฆ์ให้มีการสวดพระปาฏิโมกข์  
(x̅=๓.๖๑, S.D.=๐.๘๓) 

๔) พระสงฆ์ผู้ดูแลการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ให้ค าแนะน าและก ากับการฝึกอย่างต่อเนื่อง 
(x̅=๓.๕๙, S.D.=๐.๘๗) 

๕) มีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน (x̅=๓.๕๕, S.D.=๐.๘๗) 
ตามล าดับ  



๖๕ 

ตารางที่ ๔.๕. ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอ 
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้านการตรวจสอบ (Check) 

(N=๒๐๘) 

ด้านการตรวจสอบ (Check) 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑) พระสงฆ์ผู้ดูแลมีส่วนร่วมในการประเมินผลการสวดพระ 

ปาฏิโมกข ์ ๓.๖๘ ๐.๙๒ มาก 
๒) วัดของท่านส่งเสริมพระสงฆ์ให้มีการสวดพระปาฏิโมกข์ ๓.๗๐ ๐.๘๕ มาก 
๓) พระสงฆ์ผู้ดูแลมีการติดตามผลของพระสงฆ์ผู้ฝึกสวด 

พระปาฏิโมกข ์ ๓.๕๙ ๐.๙๐ มาก 
๔) มีการตรวจสอบผลการฝึกสวดจากพระสงฆ์ผู้ดูแลและพระ

สังฆาธิการ ๓.๖๔ ๐.๘๘ มาก 
๕) มีการวัดผลหลังจากการฝึกสวดและมอบหมายให้สวดใน

พิธีกรรมจริง ๓.๖๒ ๐.๙๕ มาก 
ภาพรวม ๓.๖๕ ๐.๗๓ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อ การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระ 
ปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้านการตรวจสอบ (Check) โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก (x̅=๓.๖๕, S.D.=๐.๗๓) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่ง
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

๑) วัดของท่านส่งเสริมพระสงฆ์ให้มีการสวดพระปาฏิโมกข์ (x̅=๓.๗๐, S.D.=๐.๘๕) 
๒) พระสงฆ์ผู้ดูแลมีส่วนร่วมในการประเมินผลการสวดพระปาฏิโมกข์  (x̅=๓.๖๘,  

S.D.=๐.๙๒) 
๓) มีการตรวจสอบผลการฝึกสวดจากพระสงฆ์ผู้ดูแลและพระสังฆาธิการ (x̅=๓.๖๔, 

S.D.=๐.๘๘) 
๔) มีการวัดผลหลังจากการฝึกสวดและมอบหมายให้สวดในพิธีกรรมจริง  (x̅=๓.๖๒, 

S.D.=๐.๙๕)  
๕) พระสงฆ์ผู้ดูแลมีการติดตามผลของพระสงฆ์ผู้ฝึกสวดพระปาฏิโมกข์  (x̅=๓.๕๙,  

S.D.=๐.๙๐)  ตามล าดับ  



๖๖ 

ตารางที่ ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอ 
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้านปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) 

(N=๒๐๘) 

ด้านปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑) วัดของท่านมีการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการฝึกสวด

พระปาฏิโมกข์ให้ถูกต้องตามแบบแผน 
 

๓.๗๖ 
 

๐.๘๔ 
 

มาก 
๒) วัดของท่านมีการพัฒนาขั้นตอนและวิธีการฝึกสวดพระ

ปาฏิโมกข์ให้ชัดเจนและพระสงฆ์น ามาใช้ได้จริง 
 

๓.๖๙ 
 

๐.๘๔ 
 

มาก 
๓) พระสงฆ์ผู้ดูแลมีการด าเนินการด้านฝึกสวดพระปาฏิโมกข์

ให้เป็นไปตามระบบ 
 

๓.๖๗ 
 

๐.๘๒ 
 

มาก 
๔) พระสงฆ์ผู้ดูแลและสามารถแนะน าวิธีการฝึกสวดพระ 

ปาฏิโมกข์และช่วยแก้ไขปัญหาระหว่างการฝึก 
 

๓.๖๒ 
 

๐.๘๓ 
 

มาก 
๕) ขั้นตอนการดูแลการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ของวัดของท่าน

มีความเป็นกัลยาณมิตร 
 

๓.๖๙ 
 

๐.๘๙ 
 

มาก 
ภาพรวม ๓.๖๙ ๐.๖๘ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๖ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อ การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระ 
ปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้านปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) อยู่ในระดับมาก 
(x̅=๓.๖๙, S.D.=๐.๖๘) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งเรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี ้

๑) วัดของท่านมีการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ให้ถูกต้องตาม
แบบแผน (x̅=๓.๗๖, S.D.=๐.๘๔) 

๒) วัดของท่านมีการพัฒนาขั้นตอนและวิธีการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ให้ชัดเจนและ
พระสงฆ์น ามาใช้ได้จริง (x̅=๓.๖๙, S.D.=๐.๘๔) 

๓) พระสงฆ์ผู้ดูแลมีการด าเนินการด้านฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ให้เป็นไปตามระบบ (x̅=
๓.๖๗, S.D.=๐.๘๒) 

๔) ขั้นตอนการดูแลการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ของวัดของท่านมีความเป็นกัลยาณมิตร 
(x̅=๔.๒๔, S.D.=๐.๖๙๘) 

๕) พระสงฆ์ผู้ดูแลและสามารถแนะน าวิธีการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์และช่วยแก้ไขปัญหา
ระหว่างการฝึก (x̅=๓.๖๒, S.D.=๐.๘๓) ตามล าดับ  



๖๗ 

๔.๓ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรง
พระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระ 
ปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ ตามรายละเอียดดังนี้ 
 
สมมติฐานที่ ๑ พระสงฆ์ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระ 
ปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี ๔.๗ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆต์่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ 
                 ในอ าเภอโชคชยั จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ  

( N = ๒๐๘ ) 
การส่ ง เสริมพ ระสงฆ์ ผู้ ท รงพ ระ 
ปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 

SS DF MS F Sig. 

๑) ด้านการวางแผน 
(Plan) 

ระหว่างกลุ่ม ๓.๓๗ ๓ ๑.๑๒ ๒.๒๔ ๐.๐๙ 
ภายในกลุ่ม ๑๐๒.๔๗ ๒๐๔ ๐.๕๐    
รวม ๑๐๕.๘๔ ๒๐๗       

๒) ด้านการปฏิบัติตาม
แผน (Do) 

ระหว่างกลุ่ม ๑.๔๑ ๓ ๐.๔๗ ๐.๙๘ ๐.๔๑ 
ภายในกลุ่ม ๙๘.๔๓ ๒๐๔ ๐.๔๘    
รวม ๙๙.๘๔ ๒๐๗       

๓) ด้านการตรวจสอบ 
(Check) 

ระหว่างกลุ่ม ๓.๔๔ ๓ ๑.๑๕ ๒.๑๘ ๐.๐๙ 
ภายในกลุ่ม ๑๐๗.๕๒ ๒๐๔ ๐.๕๓    
รวม ๑๑๐.๙๖ ๒๐๗       

๔) ด้านการปรับปรุงให้
เหมาะสม (Action) 

ระหว่างกลุ่ม ๒.๑๖ ๓ ๐.๗๒ ๑.๕๗ ๐.๒๐ 
ภายในกลุ่ม ๙๓.๕๖ ๒๐๔ ๐.๔๖    
รวม ๙๕.๗๒ ๒๐๗       

รวม ระหว่างกลุ่ม ๒.๔ ๓ ๐.๘๐ ๒.๐๘ ๐.๑๐ 
 ภายในกลุ่ม ๗๘.๕๕ ๒๐๔ ๐.๓๙    
 รวม ๘๐.๙๕ ๒๐๗       
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
  



๖๘ 

 จากตารางท่ี ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ กับ 
การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมพบว่า 
พระสงฆ์ที่มอีายุต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชค
ชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมไมแ่ตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการ
ส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ไมแ่ตกต่างกัน 
  



๖๙ 

สมมติฐานที่ ๒ พระสงฆ์ที่มีพรรษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระ 
ปาฏิโมกขใ์นอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาแตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี ๔.๘ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆต่์อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ 
                 ในอ าเภอโชคชยั จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านพรรษา 

( N = ๒๐๘ ) 
การส่ ง เสริมพ ระสงฆ์ ผู้ ท รงพ ระ 
ปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 

SS DF MS F Sig. 

๑) ด้านการวางแผน 
(Plan) 

ระหว่างกลุ่ม ๑๐.๑๗ ๓ ๓.๓๙ ๗.๒๓* ๐.๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๙๕.๖๗ ๒๐๔ ๐.๔๗     
รวม ๑๐๕.๘๔ ๒๐๗       

๒) ด้านการปฏิบัติตาม
แผน (Do) 

ระหว่างกลุ่ม ๔.๐๐ ๓ ๑.๓๓ ๒.๘๔* ๐.๐๔ 
ภายในกลุ่ม ๙๕.๘๔ ๒๐๔ ๐.๔๗     
รวม ๙๙.๘๔ ๒๐๗       

๓) ด้านการตรวจสอบ 
(Check) 

ระหว่างกลุ่ม ๖.๘๔ ๓ ๒.๒๘ ๔.๔๗* ๐.๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๑๐๔.๑๒ ๒๐๔ ๐.๕๑     
รวม ๑๑๐.๙๖ ๒๐๗       

๔) ด้านการปรับปรุงให้
เหมาะสม (Action) 

ระหว่างกลุ่ม ๔.๕๒ ๓ ๑.๕๑ ๓.๓๗* ๐.๐๒ 
ภายในกลุ่ม ๙๑.๒๐ ๒๐๔ ๐.๔๕     
รวม ๙๕.๗๒ ๒๐๗       

รวม ระหว่างกลุ่ม ๕.๗๗ ๓ ๑.๙๒ ๕.๒๒* ๐.๐๐ 
 ภายในกลุ่ม ๗๕.๑๘ ๒๐๔ ๐.๓๗     
 รวม ๘๐.๙๕ ๒๐๗       
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางที่ ๔.๘ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านพรรษา
กับ การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาโดยภาพรวม พบว่า 
พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าพระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
พระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกันทุกด้าน ดังนั้นจึงท า
การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference : LSD) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๙ - ๔.๑๓ ดังนี้ 



๗๐ 

 
ตารางที่ ๔.๙  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด  (Least 

Significant Difference : LSD) ต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามพรรษา โดยภาพรวม 

( N = ๒๐๘ ) 

พรรษา x̅ 

พรรษา 
๑-๕ พรรษา ๖-๑๐ พรรษา ๑๑ พรรษา 

ขึ้นไป 
ไม่มีพรรษา 

๑๓๗ รูป ๓๘ รูป ๒๙ รูป ๔ รูป 
  ๓.๕๓ ๓.๘๕ ๓.๙๑ ๓.๘๕ 
๑-๕ พรรษา ๓.๕๓ - -๐.๓๒* -๐.๓๙* -๐.๓๒ 
๖-๑๐ พรรษา ๓.๘๕ - - -๐.๐๗ ๐.๐๐ 
๑๑ พรรษาขึ้นไป ๓.๙๑ - - - ๐.๐๖ 
ไม่มี ๓.๘๕ - - - - 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางที่ ๔.๙ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ
การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามพรรษา 
โดยภาพรวม พบว่า แตกต่างกัน ๒ คู่ ดังนี้ 

พระสงฆ์ที่มพีรรษาระหว่าง ๑-๕ พรรษา มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระ
ปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา น้อยกว่า พระสงฆ์ที่มีพรรษาระหว่าง ๖-๑๐ พรรษา 
(x̅=-๐.๓๒) และ น้อยกว่าพระสงฆ์ท่ีมีพรรษา ๑๑ พรรษาขึ้นไป (x̅=-๐.๓๙) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๗๑ 

ตารางที่ ๔.๑๐  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด  (Least 
Significant Difference : LSD) ต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ใน
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตามพรรษา ด้านการวางแผน (Plan) 

(N = ๒๐๘) 

พรรษา x̅ 

พรรษา 
๑-๕ พรรษา ๖-๑๐ พรรษา ๑๑ พรรษา 

ขึ้นไป 
ไม่มีพรรษา 

๑๓๗ รูป ๓๘ รูป ๒๙ รูป ๔ รูป 
  ๓.๔๙ ๓.๙๓ ๔.๐๑ ๓.๗๐ 
๑-๕ พรรษา ๓.๔๙ - -๐.๔๔* -๐.๕๒* -๐.๒๑ 
๖-๑๐ พรรษา ๓.๙๓ - - -๐.๐๘ ๐.๒๓ 
๑๑ พรรษาขึ้นไป ๔.๐๑ - - - ๐.๓๑ 
ไม่มีพรรษา ๓.๗๐ - - - - 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๑๐ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ
การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  จ าแนกตามพรรษา 
ด้านการวางแผน (Plan) พบว่า แตกต่างกัน ๒ คู่ ดังนี้ 

พระสงฆ์ที่มพีรรษาระหว่าง ๑-๕ พรรษา มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระ
ปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา น้อยกว่า พระสงฆ์ที่มีพรรษาระหว่าง ๖-๑๐ พรรษา 
(x̅=-๐.๔๔) และ น้อยกว่าพระสงฆ์ท่ีมีพรรษา ๑๑ พรรษาขึ้นไป (x̅=-๐.๕๒) 



๗๒ 

ตารางที่ ๔.๑๑  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด  (Least 
Significant Difference : LSD) ต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ใน
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตามพรรษา ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) 

(N = ๒๐๘) 

พรรษา x̅ 

พรรษา 
๑-๕ พรรษา ๖-๑๐ พรรษา ๑๑ พรรษา 

ขึ้นไป 
ไม่มีพรรษา 

๑๓๗ รูป ๓๘ รูป ๒๙ รูป ๔ รูป 
  ๓.๕๑ ๓.๗๔ ๓.๘๑ ๔.๐๕ 
๑-๕ พรรษา ๓.๕๑ - -๐.๒๓ -๐.๓๐* -๐.๕๔ 
๖-๑๐ พรรษา ๓.๗๔ - - -๐.๐๗ -๐.๓๑ 
๑๑ พรรษาขึ้นไป ๓.๘๑ - - - -๐.๒๔ 
ไม่มีพรรษา ๔.๐๕ - - - - 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๑๑ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ
การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามพรรษา 
ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) พบว่า แตกต่างกัน ๑ คู่ ดังนี้ 

พระสงฆ์ที่มพีรรษาระหว่าง ๑-๕ พรรษา มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระ
ปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา น้อยกว่า พระสงฆ์ที่มีพรรษา ๑๑ พรรษาขึ้นไป  
(x̅=-๐.๓๐) 
  



๗๓ 

ตารางที่ ๔.๑๒  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference : LSD) ต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ใน
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตามพรรษา ด้านการตรวจสอบ (Check) 

(N = ๒๐๘) 

พรรษา x̅ 

พรรษา 
๑-๕ พรรษา ๖-๑๐ พรรษา ๑๑ พรรษา 

ขึ้นไป 
ไม่มีพรรษา 

๑๓๗ รูป ๓๘ รูป ๒๙ รูป ๔ รูป 
  ๓.๕๒ ๓.๙๕ ๓.๘๔ ๓.๘๐ 
๑-๕ พรรษา ๓.๕๒ - -๐.๔๓* -๐.๓๒* -๐.๒๘ 
๖-๑๐ พรรษา ๓.๙๕ - - ๐.๑๑ ๐.๑๕ 
๑๑ พรรษาขึ้นไป ๓.๘๔ - - - ๐.๐๔ 
ไม่มีพรรษา ๓.๘๐ - - - - 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๑๑ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ
การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามพรรษา 
ด้านการตรวจสอบ (Check) พบว่า แตกต่างกัน ๒ คู่ ดังนี้ 

พระสงฆ์ที่มพีรรษาระหว่าง ๑-๕ พรรษา มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระ
ปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา น้อยกว่า พระสงฆ์ที่มีพรรษาระหว่า ๖-๑๑ พรรษา  
(x̅=-๐.๔๓) พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา ๑๑ พรรษาขึ้นไป (x̅=-๐.๓๒) 
  



๗๔ 

ตารางที่ ๔.๑๓  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด(Least 
Significant Difference : LSD) ต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ใน
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตามพรรษา ด้านการปรับปรุงให้เหมาะสม 
(Action) 

(N = ๒๐๘) 

พรรษา x̅ 

พรรษา 
๑-๕ พรรษา ๖-๑๐ พรรษา ๑๑ พรรษา 

ขึ้นไป 
ไม่มีพรรษา 

๑๓๗ รูป ๓๘ รูป ๒๙ รูป ๔ รูป 
  ๓.๕๙ ๓.๗๘ ๓.๙๙ ๓.๘๕ 
๑-๕ พรรษา ๓.๕๙ - -๐.๒๐ -๐.๔๐* -๐.๒๖ 
๖-๑๐ พรรษา ๓.๗๘ - - -๐.๒๑ -๐.๐๗ 
๑๑ พรรษาขึ้นไป ๓.๙๙ - - - ๐.๑๔ 
ไม่มีพรรษา ๓.๘๕ - - - - 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๑๓ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ
การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามพรรษา 
ด้านการปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) พบว่า แตกต่างกัน ๑ คู่ ดังนี้ 

พระสงฆ์ที่มพีรรษาระหว่าง ๑-๕ พรรษา มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระ
ปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา น้อยกว่า พระสงฆ์ที่มีพรรษา ๑๑ พรรษาขึ้นไป  
(x̅=-๐.๔๐) 
 
 
 
  



๗๕ 

สมมติฐานที่ ๓ พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกธรรม) แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ 
การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๔.๑๔ การเปรียบเทียบความคิด เห็นของพระสงฆ์ต่อ การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระ 

ปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านวุฒิ
การศึกษาปริยัติธรรม (แผนกธรรม) 

( N = ๒๐๘ ) 
การส่ ง เสริมพ ระสงฆ์ ผู้ ท รงพ ระ 
ปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 

SS DF MS F Sig. 

๑) ด้านการวางแผน 
(Plan) 

ระหว่างกลุ่ม ๗.๗๗ ๓ ๒.๕๙ ๕.๓๙* ๐.๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๙๘.๐๖ ๒๐๔ ๐.๔๘     
รวม ๑๐๕.๘๔ ๒๐๗       

๒) ด้านการปฏิบัติตาม
แผน (Do) 

ระหว่างกลุ่ม ๒.๕๑ ๓ ๐.๘๔ ๑.๗๖ ๐.๑๖ 
ภายในกลุ่ม ๙๗.๓๓ ๒๐๔ ๐.๔๘     
รวม ๙๙.๘๔ ๒๐๗       

๓) ด้านการตรวจสอบ 
(Check) 

ระหว่างกลุ่ม ๕.๕๘ ๓ ๑.๘๖ ๓.๖๐* ๐.๐๑ 
ภายในกลุ่ม ๑๐๕.๓๘ ๒๐๔ ๐.๕๒     
รวม ๑๑๐.๙๖ ๒๐๗       

๔) ด้านการปรับปรุงให้
เหมาะสม (Action) 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๙๗ ๓ ๐.๓๒ ๐.๖๙ ๐.๕๖ 
ภายในกลุ่ม ๙๔.๗๕ ๒๐๔ ๐.๔๖     
รวม ๙๕.๗๒ ๒๐๗       

โดยภาพรวม ระหว่างกลุ่ม ๓.๒๘ ๓ ๑.๐๙ ๒.๘๘* ๐.๐๔ 
 ภายในกลุ่ม ๗๗.๖๗ ๒๐๔ ๐.๓๘     
 รวม ๘๐.๙๕ ๒๐๗       
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
  



๗๖ 

 จากตารางที่ ๔.๑๔ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านวุฒิ
การศึกษาปริยัติธรรม (แผนกธรรม) กับ การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม พบว่า พระสงฆ์ที่มวีุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกธรรม) ต่างกันมี
ระดับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
             เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าพระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
พระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้านการวางแผน (Plan) และ ๓) 
ด้านการตรวจสอบ (Check) แตกต่างกัน ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็น
รายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD) รายละเอียดดังแสดง
ในตารางที่ ๔.๑๕ - ๔.๑๗ ดังนี้ 
  



๗๗ 

ตารางที่ ๔.๑๕  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด  Least 
Significant Difference : LSD)  ต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ใน
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตามวุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนก
ธรรม) โดยภาพรวม 

( N = ๒๐๘ ) 

โดยภาพรวม x̅ 
โดยภาพรวม 

นธ.ตร ี นธ.โท นธ.เอก ไม่มีวุฒิ นธ. 
๑๑๑ รูป ๒๔ รูป ๕๖ รูป ๑๗ รูป 

  ๓.๖๔ ๓.๙๔ ๓.๖๒ ๓.๓๙ 
นธ.ตร ี ๓.๖๔ - -๐.๓๐* ๐.๐๒ ๐.๒๕ 
นธ.โท ๓.๙๔ - - ๐.๓๒ ๐.๕๕ 
นธ.เอก ๓.๖๒ - - - ๐.๒๓ 
ไม่มีวุฒิ นธ. ๓.๓๙ - - - - 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๑๕ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ
การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาปริยัติธรรม (แผนกธรรม) โดยภาพรวม พบว่า แตกต่างกัน ๑ คู่ ดังนี้ 
 พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมตรี มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระ
ปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา น้อยกว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมโท  
(x̅ =-๐.๓๐) 
                
 
 
 
 
 
  



๗๘ 

ตารางที่ ๔.๑๖ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด  Least 
Significant Difference : LSD)  ต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ใน
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตามวุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนก
ธรรม) ด้านการวางแผน (Plan) 

( N = ๒๐๘ ) 

ด้านการวางแผน 
(Plan) 

x̅ 
ด้านการวางแผน (Plan) 

นธ.ตร ี นธ.โท นธ.เอก ไม่มีวุฒิ นธ. 
๑๑๑ รูป ๒๔ รูป ๕๖ รูป ๑๗ รูป 

  ๓.๖๑ ๔.๐๗ ๓.๖๗ ๓.๒๐ 
นธ.ตร ี ๓.๖๑ - -๐.๔๕* -๐.๐๖ ๐.๔๑* 
นธ.โท ๔.๐๗ - - ๐.๔๐* ๐.๘๗* 
นธ.เอก ๓.๖๗ - - - ๐.๔๗* 
ไม่มีวุฒิ นธ. ๓.๒๐ - - - - 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๑๖ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ
การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาปริยัติธรรม (แผนกธรรม) ด้านการวางแผน (Plan) พบว่า แตกต่างกัน ๕ คู่ ดังนี้ 
 ๑) พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษานักธรรมตรี มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระ
ปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษานักธรรมโท  (x̅ =-
๐.๔๕) และ มากกว่า พระสงฆ์ท่ีไม่มีวุฒิการศึกษานักธรรม (x̅ =๐.๔๑) 
 ๒) พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษานักธรรมโท มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระ
ปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มากกว่า พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษานักธรรมเอก  (x̅ =
๐.๔๐) และ มากกว่า พระสงฆ์ท่ีไม่มีวุฒิการศึกษานักธรรม (x̅ =๐.๘๗) 
 ๓) พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมเอก มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรง
พระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มากกว่า พระสงฆ์ที่ไม่มีวุฒิการศึกษานักธรรม 
(x̅ =๐.๔๗) 
 
            
 
 
 
 
 
 



๗๙ 

ตารางที่ ๔.๑๗  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด  Least 
Significant Difference : LSD)  ต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ใน
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตามวุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนก
ธรรม) ด้านการตรวจสอบ (Check) 

( N = ๒๐๘ ) 

วุฒิการศึกษาปริยัติ
ธรรม (แผนกธรรม) 

x̅ 
วุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกธรรม) 

นธ.ตร ี นธ.โท นธ.เอก ไม่มีวุฒิ นธ. 
๑๑๑ รูป ๒๔ รูป ๕๖ รูป ๑๗ รูป 

  ๓.๖๓ ๔.๐๘ ๓.๕๘ ๓.๔๒ 
นธ.ตร ี ๓.๖๓ - -๐.๔๕* ๐.๐๕ ๐.๒๐ 
นธ.โท ๔.๐๘ - - ๐.๕๐ ๐.๖๕* 
นธ.เอก ๓.๕๘ - - - ๐.๑๕ 
ไม่มีวุฒิ นธ. ๓.๔๒ - - - - 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๑๗ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ
การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาปริยัติธรรม (แผนกธรรม) ด้านการตรวจสอบ (Check) พบว่า แตกต่างกัน ๒ คู่ ดังนี้ 
 ๑) พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษานักธรรมตรี มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระ
ปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา น้อยกว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมโท  (x̅ = 
-๐.๔๕)  
 ๒) พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษานักธรรมโท มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระ
ปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มากกว่า พระสงฆ์ที่ไม่มีวุฒิการศึกษานักธรรม  
(x̅ =๐.๖๕)  



๘๐ 

สมมติฐานที่ ๔  พระสงฆ์ที่มวีุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกบาลี) แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ ๔.๑๘  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิ

โมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านวุฒิ
การศึกษาปริยัติธรรม (แผนกบาลี) 

( N = ๒๐๘ ) 
การส่ ง เสริมพ ระสงฆ์ ผู้ ท รงพ ระ 
ปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 

SS DF MS F Sig. 

๑) ด้านการวางแผน 
(Plan) 

ระหว่างกลุ่ม ๑๒.๑๗ ๓ ๔.๐๖ ๘.๘๓* ๐.๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๙๓.๖๗ ๒๐๔ ๐.๔๖     
รวม ๑๐๕.๘๔ ๒๐๗       

๒) ด้านการปฏิบัติตาม
แผน (Do) 

ระหว่างกลุ่ม ๑๐.๑๔ ๓ ๓.๓๘ ๗.๖๙* ๐.๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๘๙.๗๐ ๒๐๔ ๐.๔๔     
รวม ๙๙.๘๔ ๒๐๗       

๓) ด้านการตรวจสอบ 
(Check) 

ระหว่างกลุ่ม ๑๙.๗๓ ๓ ๖.๕๘ ๑๔.๗๑* ๐.๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๙๑.๒๓ ๒๐๔ ๐.๔๕     
รวม ๑๑๐.๙๖ ๒๐๗       

๔) ด้านการปรับปรุงให้
เหมาะสม (Action) 

ระหว่างกลุ่ม ๑๔.๐๙ ๓ ๔.๗๐ ๑๑.๗๔* ๐.๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๘๑.๖๓ ๒๐๔ ๐.๔๐     
รวม ๙๕.๗๒ ๒๐๗       

โดยภาพรวม ระหว่างกลุ่ม ๑๓.๔๑ ๓ ๔.๔๗ ๑๓.๕๐* ๐.๐๐ 
 ภายในกลุ่ม ๖๗.๕๕ ๒๐๔ ๐.๓๓     
 รวม ๘๐.๙๕ ๒๐๗       
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางที่ ๔.๑๘ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านวุฒิ
การศึกษาปริยัติธรรม (แผนกธรรม) กับ การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม พบว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกธรรม) ต่างกันมี
ระดับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
             เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าพระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
พระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกันทุกด้าน ดังนั้นจึงท า



๘๑ 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference : LSD) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๑๙ - ๔.๒๓ ดังนี้ 
ตารางที่ ๔.๑๙  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด Least 

Significant Difference : LSD)  ต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ใน
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตามวุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกบาลี) 
โดยภาพรวม 

( N = ๒๐๘ ) 

โดยภาพรวม x̅ 
โดยภาพรวม 

ปธ.๑-๓ ปธ.๔-๖ ปธ.๗-๙ ไม่มีวุฒิ ปธ. 
๔๕ รูป ๓๑ รูป ๗ รูป ๑๒๕ รูป 

  ๓.๙๖ ๔.๐๐ ๓.๓๓ ๓.๔๖ 
ปธ.๑-๓ ๓.๙๖ - -๐.๐๓ ๐.๖๔* ๐.๕๐* 
ปธ.๔-๖ ๔.๐๐ - - ๐.๖๗* ๐.๕๔* 
ปธ.๗-๙ ๓.๓๓ - - - -๐.๑๓ 
ไม่มีวุฒิ ปธ. ๓.๔๖ - - - - 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๑๙ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ
การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาปริยัติธรรม (แผนกธรรม) โดยภาพรวม พบว่า แตกต่างกัน ๔ คู่ ดังนี้ 
 ๑) พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ๑-๓  มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้
ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มากกว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญ
ธรรม ๗-๙ (x̅ =๐.๖๔) และ มากกว่าพระสงฆ์ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม (x̅ =๐.๕๐) 
 ๒) พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ๔-๖  มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้
ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มากกว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญ
ธรรม ๗-๙ (x̅ =๐.๖๗) และ มากกว่าพระสงฆ์ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม (x̅ =๐.๕๔) 
  



๘๒ 

ตารางที่ ๔.๒๐  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด Least 
Significant Difference : LSD)  ต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ใน
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตามวุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกบาลี) 
ด้านการวางแผน (Plan) 

( N = ๒๐๘ ) 

ด้านการวางแผน 
(Plan) 

x̅ 
ด้านการวางแผน (Plan) 

ปธ.๑-๓ ปธ.๔-๖ ปธ.๗-๙ ไม่มีวุฒิ ปธ. 
๔๕ รูป ๓๑ รูป ๗ รูป ๑๒๕ รูป 

  ๓.๙๔ ๔.๐๐ ๓.๕๑ ๓.๔๖ 
ปธ.๑-๓ ๓.๙๔ - -๐.๐๖ ๐.๔๓ ๐.๔๘* 
ปธ.๔-๖ ๔.๐๐ - - ๐.๔๙ ๐.๕๔* 
ปธ.๗-๙ ๓.๕๑ - - - ๐.๐๕ 
ไม่มีวุฒิ ปธ. ๓.๔๖ - - - - 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๒๐ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ
การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาปริยัติธรรม (แผนกธรรม) โดยภาพรวม พบว่า แตกต่างกัน ๒ คู่ ดังนี้ 
 ๑) พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ๑-๓  มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้
ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มากกว่า พระสงฆ์ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาเปรียญ
ธรรม (x̅ =๐.๔๘) 
 ๒) พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ๔-๖  มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้
ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มากกว่า พระสงฆ์ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาเปรียญ
ธรรม (x̅ =๐.๕๔) 
  



๘๓ 

ตารางที่ ๔.๒๑  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด Least 
Significant Difference : LSD)  ต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ใน
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตามวุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกบาลี) 
ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) 

( N = ๒๐๘ ) 

ด้านการปฏิบัติตาม
แผน (Do) 

x̅ 
ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) 

ปธ.๑-๓ ปธ.๔-๖ ปธ.๗-๙ ไม่มีวุฒิ ปธ. 
๔๕ รูป ๓๑ รูป ๗ รูป ๑๒๕ รูป 

  ๓.๘๕ ๓.๙๔ ๓.๒๙ ๓.๔๔ 
ปธ.๑-๓ ๓.๘๕ - -๐.๐๘ ๐.๕๗* ๐.๔๑* 
ปธ.๔-๖ ๓.๙๔ - - ๐.๖๕* ๐.๔๙* 
ปธ.๗-๙ ๓.๒๙ - - - -๐.๑๖ 
ไม่มีวุฒิ ปธ. ๓.๔๔ - - - - 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๒๑ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ
การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาปริยัติธรรม (แผนกธรรม) โดยภาพรวม พบว่า แตกต่างกัน ๔ คู่ ดังนี้ 
 ๑) พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ๑-๓  มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้
ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มากกว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญ
ธรรม ๗-๙ (x̅ =๐.๕๗) และ มากกว่าพระสงฆ์ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม (x̅ =๐.๔๑) 
 ๒) พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ๔-๖  มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้
ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มากกว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญ
ธรรม ๗-๙ (x̅ =๐.๖๕) และ มากกว่าพระสงฆ์ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม (x̅ =๐.๔๙) 
  



๘๔ 

ตารางที่ ๔.๒๒  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด Least 
Significant Difference : LSD)  ต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ใน
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตามวุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกบาลี) 
ด้านการตรวจสอบ (Check) 

( N = ๒๐๘ ) 

ด้านการตรวจสอบ 
(Check) 

x̅ 
ด้านการตรวจสอบ (Check) 

ปธ.๑-๓ ปธ.๔-๖ ปธ.๗-๙ ไม่มีวุฒิ ปธ. 
๔๕ รูป ๓๑ รูป ๗ รูป ๑๒๕ รูป 

  ๔.๐๗ ๓.๙๘ ๒.๙๔ ๓.๔๕ 
ปธ.๑-๓ ๔.๐๗ - ๐.๐๙ ๑.๑๓* ๐.๖๒* 
ปธ.๔-๖ ๓.๙๘ - - ๑.๐๔* ๐.๕๓* 
ปธ.๗-๙ ๒.๙๔ - - - -๐.๕๑ 
ไม่มีวุฒิ ปธ. ๓.๔๕ - - - - 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๒๒ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ
การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาปริยัติธรรม (แผนกธรรม) โดยภาพรวม พบว่า แตกต่างกัน ๔ คู่ ดังนี้ 
 ๑) พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ๑-๓  มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้
ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มากกว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญ
ธรรม ๗-๙ (x̅ =๑.๑๓) และ มากกว่าพระสงฆ์ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม (x̅ =๐.๖๒) 
 ๒) พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ๔-๖  มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้
ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มากกว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญ
ธรรม ๗-๙ (x̅ =๑.๐๔) และ มากกว่าพระสงฆ์ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม (x̅ =๐.๕๓) 
  



๘๕ 

ตารางที่ ๔.๒๓  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด Least 
Significant Difference : LSD)  ต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ใน
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตามวุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกบาลี) 
ด้านการปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) 

( N = ๒๐๘ ) 

ด้านการปรับปรุงให้
เหมาะสม (Action) 

x̅ 
ด้านการปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) 

ปธ.๑-๓ ปธ.๔-๖ ปธ.๗-๙ ไม่มีวุฒิ ปธ. 
๔๕ รูป ๓๑ รูป ๗ รูป ๑๒๕ รูป 

  ๓.๙๙ ๔.๐๘ ๓.๕๗ ๓.๔๘ 
ปธ.๑-๓ ๓.๙๙ - -๐.๐๙ ๐.๔๒ ๐.๕๑* 
ปธ.๔-๖ ๔.๐๘ - - ๐.๕๑ ๐.๕๙* 
ปธ.๗-๙ ๓.๕๗ - - - ๐.๐๙ 
ไม่มีวุฒิ ปธ. ๓.๔๘ - - - - 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๒๓ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ
การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาปริยัติธรรม (แผนกธรรม) โดยภาพรวม พบว่า แตกต่างกัน ๒ คู่ ดังนี้ 
 ๑) พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ๑-๓  มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้
ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มากกว่า พระสงฆ์ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาเปรียญ
ธรรม (x̅ =๐.๕๑) 
 ๒) พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ๔-๖  มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้
ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มากกว่า พระสงฆ์ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาเปรียญ
ธรรม (x̅ =๐.๕๙) 
  



๘๖ 

สมมติฐานที่ ๕  พระสงฆ์ที่มีด้านวุฒิการศึกษาสามัญแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ การส่งเสริม
พระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๔.๒๔  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อ การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระ 

ปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้าน
วุฒิการศึกษาสามัญ 

( N = ๒๐๘ ) 
การส่ ง เสริมพ ระสงฆ์ ผู้ ท รงพ ระ 
ปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 

SS DF MS F Sig. 

๑) ด้านการวางแผน 
(Plan) 

ระหว่างกลุ่ม ๘.๓๑ ๓ ๒.๗๗ ๕.๘๐* ๐.๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๙๗.๕๓ ๒๐๔ ๐.๔๘     
รวม ๑๐๕.๘๔ ๒๐๗       

๒) ด้านการปฏิบัติตาม
แผน (Do) 

ระหว่างกลุ่ม ๖.๗๓ ๓ ๒.๒๔ ๔.๙๑* ๐.๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๙๓.๑๑ ๒๐๔ ๐.๔๖     
รวม ๙๙.๘๔ ๒๐๗       

๓) ด้านการตรวจสอบ 
(Check) 

ระหว่างกลุ่ม ๗.๕๒ ๓ ๒.๕๑ ๔.๙๔* ๐.๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๑๐๓.๔๔ ๒๐๔ ๐.๕๑     
รวม ๑๑๐.๙๖ ๒๐๗       

๔) ด้านการปรับปรุงให้
เหมาะสม (Action) 

ระหว่างกลุ่ม ๑๒.๒๑ ๓ ๔.๐๗ ๙.๙๔* ๐.๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๘๓.๕๑ ๒๐๔ ๐.๔๑     
รวม ๙๕.๗๒ ๒๐๗       

รวม ระหว่างกลุ่ม ๘.๑๕ ๓ ๒.๗๒ ๗.๖๒* ๐.๐๐ 
 ภายในกลุ่ม ๗๒.๘๐ ๒๐๔ ๐.๓๖     
 รวม ๘๐.๙๕ ๒๐๗       
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางที่ ๔.๒๔ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านวุฒิ
การศึกษาสามัญกับ การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โดยภาพรวม พบว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
พระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าพระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกันทุกด้าน 
ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
(Least Significant Difference : LSD) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๒๕ - ๔.๒๙ ดังนี้ 



๘๗ 

ตารางที่ ๔.๒๕  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด Least 
Significant Difference : LSD)  ต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ใน
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตามวุฒิการศึกษาสามัญ โดยภาพรวม 

( N = ๒๐๘ ) 

โดยภาพรวม x̅ 
โดยภาพรวม 

ประถม มัธยม ปริญญาตรี สูงกว่า ป.ตรี 
๔๙ รูป ๑๐๙ รูป ๓๗ รูป ๑๓ รูป 

  ๓.๗๖ ๓.๔๖ ๓.๙๓ ๓.๙๒ 
ประถม ๓.๗๖ - ๐.๓๐* -๐.๑๗ -๐.๑๖ 
มัธยม ๓.๔๖ - - -๐.๔๖* -๐.๔๕* 
ปริญญาตรี ๓.๙๓ - - - ๐.๐๑ 
สูงกว่า ป.ตรี ๓.๙๒ - - - - 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๒๕ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ
การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาสามัญ โดยภาพรวม พบว่า แตกต่างกัน ๓ คู่ ดังนี้ 
 ๑) พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษามีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์
ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มากกว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา(x̅ =๐.๓๐) 
 ๒) พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษามีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้
ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา น้อยกว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับชั้น
ป ริญ ญ าตรี  (x̅ =-๐ .๔ ๖ ) และ  น้ อยกว่ า  พ ระสงฆ์ ที่ มี วุฒิ การศึ กษ าสู งกว่ าป ริญ ญ าตรี  
(x̅ =-๐.๔๕) 
  



๘๘ 

ตารางที่ ๔.๒๖  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด Least 
Significant Difference : LSD)  ต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ใน
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตามวุฒิการศึกษาสามัญ ด้านการวางแผน 
(Plan) 

( N = ๒๐๘ ) 

ด้านการวางแผน 
(Plan) 

x̅ 
ด้านการวางแผน (Plan) 

ประถม มัธยม ปริญญาตรี สูงกว่า ป.ตรี 
๔๙ รูป ๑๐๙ รูป ๓๗ รูป ๑๓ รูป 

  ๓.๘๒ ๓.๔๖ ๓.๘๙ ๓.๘๘ 
ประถม ๓.๘๒ - ๐.๓๗* -๐.๐๗ -๐.๐๕ 
มัธยม ๓.๔๖ - - -๐.๔๓* -๐.๔๒* 
ปริญญาตรี ๓.๘๙ - - - ๐.๐๑ 
สูงกว่า ป.ตรี ๓.๘๘ - - - - 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๒๖ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ
การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาสามัญ ด้านการวางแผน (Plan) พบว่า แตกต่างกัน ๓ คู่ ดังนี้ 
 ๑) พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา  มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
พระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มากกว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา(x̅ =๐.๓๗) 
 ๒) พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์
ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา น้อยกว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับชั้นปริญญาตรี  (x̅ =-๐.๔๓) และ น้อยกว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  
(x̅ =-๐.๔๒) 
  



๘๙ 

ตารางที่ ๔.๒๗  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด Least 
Significant Difference : LSD)  ต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ใน
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตามวุฒิการศึกษาสามัญ ด้านการปฏิบัติ
ตามแผน (Do) 

( N = ๒๐๘ ) 

ด้านการปฏิบัติตาม
แผน (Do) 

x̅ 
ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) 

ประถม มัธยม ปริญญาตรี สูงกว่า ป.ตรี 
๔๙ รูป ๑๐๙ รูป ๓๗ รูป ๑๓ รูป 

  ๓.๖๖ ๓.๔๕ ๓.๙๑ ๓.๗๘ 
ประถม ๓.๖๖ - ๐.๒๒ -๐.๒๕ -๐.๑๒ 
มัธยม ๓.๔๕ - - -๐.๔๖* -๐.๓๔ 
ปริญญาตรี ๓.๙๑ - - - ๐.๑๒ 
สูงกว่า ป.ตรี ๓.๗๘ - - - - 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๒๗ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ
การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาสามัญ ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) พบว่า แตกต่างกัน ๑ คู่ ดังนี้ 
 ๑) พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์
ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา น้อยกว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับชั้นปริญญาตรี (x̅ =-๐.๔๖) 
  



๙๐ 

ตารางที่ ๔.๒๘  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด Least 
Significant Difference : LSD)  ต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ใน
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตามวุฒิการศึกษาสามัญ ด้านการ
ตรวจสอบ (Check) 

( N = ๒๐๘ ) 

ด้านการตรวจสอบ 
(Check) 

x̅ 
ด้านการตรวจสอบ (Check) 

ประถม มัธยม ปริญญาตรี สูงกว่า ป.ตรี 
๔๙ รูป ๑๐๙ รูป ๓๗ รูป ๑๓ รูป 

  ๓.๗๖ ๓.๔๘ ๓.๙๖ ๓.๗๗ 
ประถม ๓.๗๖ - ๐.๒๘* -๐.๒๑ -๐.๐๑ 
มัธยม ๓.๔๘ - - -๐.๔๘* -๐.๒๙ 
ปริญญาตรี ๓.๙๖ - - - ๐.๑๙ 
สูงกว่า ป.ตรี ๓.๗๗ - - - - 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๒๘ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ
การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาสามัญ ด้านการตรวจสอบ (Check) พบว่า แตกต่างกัน ๒ คู่ ดังนี้ 
 ๑) พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา  มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
พระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มากกว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา (x̅ =๐.๒๘) 
 ๒) พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์
ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา น้อยกว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับชั้นปริญญาตรี (x̅ =-๐.๔๘) 
  



๙๑ 

ตารางที่ ๔.๒๙  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด Least 
Significant Difference : LSD)  ต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ใน
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตามวุฒิการศึกษาสามัญ ด้านการปรับปรุง
ให้เหมาะสม (Action) 

( N = ๒๐๘ ) 

ด้านการปรับปรุงให้
เหมาะสม (Action) 

x̅ 
ด้านการปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) 

ประถม มัธยม ปริญญาตรี สูงกว่า ป.ตรี 
๔๙ รูป ๑๐๙ รูป ๓๗ รูป ๑๓ รูป 

  ๓.๘๐ ๓.๔๘ ๓.๙๕ ๔.๒๕ 
ประถม ๓.๘๐ - ๐.๓๓* -๐.๑๕ -๐.๔๔* 
มัธยม ๓.๔๘ - - -๐.๔๘* -๐.๗๗* 
ปริญญาตรี ๓.๙๕ - - - -๐.๒๙ 
สูงกว่า ป.ตรี ๔.๒๕ - - - - 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๒๙ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ
การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาสามัญ ด้านการปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) พบว่า แตกต่างกัน ๔ คู่ ดังนี้ 
 ๑) พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา  มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
พระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกขใ์นอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มากกว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา (x̅ =๐.๓๓) แต่น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี (x̅ =-๐.๔๔) 
 ๒) พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์
ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา น้อยกว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับชั้นปริญญาตรี (x̅ =-๐.๔๘) และน้อยกว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี (x̅ = 
-๐.๗๗) 
  



๙๒ 

ตารางท่ี ๔.๓๐  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที่ ยอมรับ ปฏิเสธ F Sig 

สมมติฐานที่ ๑ พระสงฆ์ที่มีอายุแตกต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อ การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรง
พระปาฏิ โมกข์ ในอ าเภอโชคชัย  จั งหวัด
นครราชสีมา แตกต่างกัน 

  

๒.๐๘ ๐.๑๐ 
สมมติฐานที่ ๒ พระสงฆ์ที่มีพรรษาแตกต่าง
กันมีความคิดเห็นต่อ การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้
ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมาแตกต่างกัน 

  

๕.๒๒* ๐.๐๐ 
สมมติฐานที่  ๓ พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษา
ปริยัติธรรม (แผนกธรรม) แตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อ การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิ
โมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
แตกต่างกัน 

  

๒.๘๘* ๐.๐๔ 
สมมติฐานที่  ๔ พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษา
ปริยัติธรรม (แผนกบาลี) แตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อ การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิ
โมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
แตกต่างกัน 

  

๑๓.๕๐* ๐.๐๐ 
สมมติฐานที่ ๕ พระสงฆ์ท่ีมีด้านวุฒิการศึกษา
สามัญแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ การ
ส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกัน 

  

๗.๖๒* ๐.๐๐ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๓๐  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ส่วนพระสงฆ์ที่มี พรรษา วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 
(แผนกธรรม) วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม (แผนกบาลี) และ วุฒิการศึกาสามัญ ต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
              
 



๙๓ 

 ๔.๔ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระ 
ปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ใน
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมารายละเอียดดังตารางที่ ๔.๓๑ - ๔.๓๔ 
 
ตารางท่ี ๔.๓๑ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ 

ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้านการวางแผน (Plan) 
 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
ขาดความพร้อมในการจัดฝึกอบรมที่ดี ควรมีการเตรียมการในการจัดฝึกอบรม

ให้เป็นระบบมากข้ึน ๙ รูป 
การวางงานแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบยัง
ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร 

ควรมอบหมายการท างานให้ชัดเจนขึ้น 
และเหมาะสมกับบุคลากรนั้น ๆ ๕ รูป 

 
 จากตารางที่ ๔.๓๑ ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ 
ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้านการวางแผน (Plan) พบว่า ขาดความพร้อมในการจัด
ฝึกอบรมที่ดี มีจ านวน ๙ รูป การวางงานแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร จ านวน  
๕ รูป ตามล าดับ 
 ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา ด้านการวางแผน (Plan) พบว่า ควรมีการเตรียมการในการจัดฝึกอบรมให้เป็นระบบมาก
ขึ้น จ านวน ๙ รูป ควรมอบหมายการท างานให้ชัดเจนขึ้น และเหมาะสมกับบุคลากรนั้น ๆจ านวน ๕ 
รูป ตามล าดับ 
               
  



๙๔ 

 ตารางท่ี ๔.๓๒  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ 
ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) 

 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

ขาดบุคลากรที่พร้อมในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
ในการจัด ๗ รูป 

ไม่ท างานตามที่ก าหนดในแผนที่วางไว้ ควรปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้อย่างดี ๔ รูป 
 
 จากตารางที่ ๔.๓๒ ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ 
ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) พบว่า ขาดบุคลากรที่พร้อมใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจ านวน ๗ รูป ไม่ท างานตามที่ก าหนดในแผนที่วางไว้ จ านวน 
๕ รูป ตามล าดับ 
 ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) พบว่า สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการจัด
จ านวน ๙ รูป ควรปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้อย่างดี จ านวน ๕ รูป ตามล าดับ 
  



๙๕ 

ตารางท่ี ๔.๓๓  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ 
ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้านการตรวจสอบ (Check) 

 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

การตรวจสอบไม่เป็นไปตามกระบวนการ
ที่วางแผนไว้ 

ควรมีการตรวจสอบโดยผู้เชียวชาญ
โดยเฉพาะ ๔ รูป 

 
 จากตารางที่ ๔.๓๓ ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ 
ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้านการตรวจสอบ (Check) พบว่า การตรวจสอบไม่เป็นไปตาม
กระบวนการที่วางแผนไว้มีจ านวน ๔ รูป  
 ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา ด้านการตรวจสอบ (Check) พบว่า ควรมีการตรวจสอบโดยผู้เชียวชาญโดยเฉพาะ
จ านวน ๔ รูป  
               
  



๙๖ 

 ตารางท่ี ๔.๓๔  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ 
ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้านการปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) 

 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

ไม่มีการแก้ไขปรับปรุงการอบรมให้
เหมาะสมกับหลักสูตร 

ควรปรับปรุงหลักสูตรการอบรมให้
ทันสมัยขึ้น ๕ รูป 

การอบรมยังคงเป็นรูปแบบเก่า ๆ  ควรปรับปรุงให้มีการใช้สื่อที่มีความน่าใจ
และเหมาะสมกับการอบรม ๒ รูป 

 
 จากตารางที่ ๔.๓๔  ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ 
ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้านการปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) พบว่า ไม่มีการแก้ไข
ปรับปรุงการอบรมให้เหมาะสมกับหลักสูตร มีจ านวน ๕ รูป การอบรมยังคงเป็นรูปแบบเก่า ๆ จ านวน 
๒ รูป ตามล าดับ 
 ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา ด้านการปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) พบว่า ควรปรับปรุงหลักสูตรการอบรมให้
ทันสมัยขึ้น จ านวน ๕ รูป ควรปรับปรุงให้มีการใช้สื่อที่มีความน่าใจและเหมาะสมกับการอบรม 
จ านวน ๒ รูป ตามล าดับ 
                 
  



๙๗ 

๔.๕ สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้
ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key Informants) สามารถสรุปผลโดยจ าแนกตาม
รายด้านของการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 
 ๔.๕.๑ ด้านการวางแผน (Plan) 
 ๑. ควรจัดให้มีการวางแผนก่อนการด าเนินงานให้เป็นไปตามข้ันตอนการฝึกอบรม เพื่อให้
ผู้เข้ารับการอบรมได้ประโยชน์สูงสุด๑  
 ๒. การวางแผนเป็นสิ่งจ าเป็นไม่ว่าจะเป็นการท าอะไรก็ตามต้องมีการวางแผนงานก่อนลง
มือท าทุกอย่าง๒  
 ๓. ทุกโครงการจต้องมีการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนงาน๓  
 ๔. การวางแผนเป็นสิ่งจ าเป็นท าให้รู้ว่าควรท าอย่างเป็นข้ันเป็นตอน๔  
 ๕. การท างานทุกอย่างต้องควรมีประชุมปรึกษาวางแผนงานร่วมกันก่อนท างานทุกครั้ง๕ 
 ๖. การวางแผนเป็นวิธีการท างานที่ดีอย่างหนึ่งที่ต้องมีไม่ว่าจะท างานอะไรก็ตาม๖  
 ๗.โครงการทุกอย่างเริ่มที่การวางแผนงานที่ต้องท าแล้วปฏิบัติตามแผนงานนั้น ๆ ให้
ส าเร็จ๗  
 ๘.แผนงานคือรูปแบบของงานที่จะท างานให้ประสบผลส าเร็จไปด้วยดี หากขาดแผนงาน
แล้วจะท าให้ท างานล าบาก๘ 
 สรุปได้ว่า การท างานทุกอย่างนั้นต้องมีการศึกษาประเมินความเป็นไปได้ว่าจะสามารถ
ท างานได้รึไม่ แล้วจึงประชุมปรึกษาหารือกับผู้ที่มีความสามารถเฉพาะด้านนั้นท าการวางแผนงานนั้น
นั้น เพ่ือเป็นการตัดสินใจล่วงหน้าได้ว่าจะท าอะไร อย่างไร เมื่อไหร่ ที่ไหน ใครรับผิดชอบเรื่องอะไร 
เพ่ือให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางแผนไว้ การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา นั้น จ าเป็นต้องมีการวางแผนงานและก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเชนเป็นที่เข้าใจ
ได้ว่า ต้องท าอย่างไร ก าหนดแนวทางที่คาดว่าจะดีที่สุดโดยผ่านกระบวนการคิดก่อนท า เพ่ือให้เกิด
การปฏิบัติอย่างได้ผลในอนาคต และลดการสูญเปล่าของงานที่ซับซ้อนลง 

๑ สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ปทุมากร, เจ้าคณะอ าเภอโชคชัย, ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒ สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์อรรถกิจ, เจ้าคณะต าบลท่าจะหลง-ต าบลละลมใหม่พัฒนา 

, ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓ สัมภาษณ์ พระครูพัฒนกิจจานุกิจ, รองเจ้าคณะต าบลท่าอ่าง, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๔ สัมภาษณ์ พระอธิการเพรียว อตฺตานุรกฺโข, เจ้าอาวาสวัดละลม, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๕ สัมภาษณ์ นายวิเชียร นากระโทก, รองนายกองค์การส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 

, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๖ สัมภาษณ์ นายมนัสชัย ปล่องกระโทก, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๗ สัมภาษณ์ นายโยธี  หมายถมกลาง, ไวยาวัจกร วัดละลม, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๘ สัมภาษณ์ นางสาวลัดดา  ถอยกระโทก,  ชาวบ้านละลม, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๙๘ 

 
แผนภาพที่ ๔.๑ สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ด้านการวางแผน 

 
๔.๕.๒ ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) 
๑. ท าตามขั้นตอนที่วางไว้อย่างเป็นชั้นเป็นตอน ให้ได้มาซึ่งงานที่วางเป้าหมายไว้อย่างไร

ให้บรรลุผลส าเร็จตามนั้น๙  
๒. งานทุกอย่างท าได้ตามท่ีวางไว้เป็นเบื้องต้น แล้วลงมือปฏิบัติให้ชัดเจน๑๐  
๓. การท างานนั้นสิ่งส าคัญคือการลงมือท าให้เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์วางไว้ให้ได้ ๑๑  
๔. แผนงานที่วางไว้อย่างไรต้องท าอย่างนั้น จึงจะประสบความส าเร็จ การท างานมีการ

แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบจึงต้องคอยดูแลสอดส่งผลงานของแต่คนให้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้๑๒  
๕. จากการท างานต้องมีการวางแผนและท าตามแผนที่ก าหนดเพ่ือป้องกันข้อผิดพลาดที่

จะเกิดขึ้นหากไม่ท าตามแผนที่ก าหนดไว้จะประสบความส าเร็จไม่ได้เลย๑๓  
๖. แม้การท างานต้องท าทุกอย่างและละอย่างก็มีผู้รับผิดชอบ เมื่อเกิดปัญหาข้อผิดพลาด

ต้องดูว่าได้ท าตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่๑๔  
๗. งานจะส าเร็จต้องท าตามแผนงานที่ก าหนดไว้๑๕  
๘. ท างานตามขั้นตอนที่วางไว้เพื่อให้งานเดินไปได้และส าเร็จลุล่วงด้วยดี๑๖ 

๙ สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ปทุมากร, เจ้าคณะอ าเภอโชคชัย , ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๐ สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์อรรถกิจ, เจ้าคณะต าบลท่าจะหลง-ต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย 

จังหวัดนคราชสีมา, ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๑ สัมภาษณ์ พระครูพัฒนกิจจานุกิจ, รองเจ้าคณะต าบลท่าอ่าง, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๒ สัมภาษณ์ พระอธิการเพรียว อตฺตานุรกฺโข, เจ้าอาวาสวัดละลม, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๓ สัมภาษณ์ นายวิเชียร นากระโทก, รองนายกองค์การส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  

, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๔ สัมภาษณ์ นายมนัสชัย ปล่องกระโทก, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๕ สัมภาษณ์ นายโยธี  หมายถมกลาง, ไวยาวัจกร วัดละลม, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๖ สัมภาษณ์ นางสาวลัดดา  ถอยกระโทก,  ชาวบ้านละลม, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๙๙ 

 สรุปได้ว่า หลังจากที่มีการวางแผน (Plan) ก าหนดวัตถุประสงค์อย่างรอบคอบแล้ว ใน
ขั้นตอนถัดไปนั่นก็คือการลงมือท าหรือการปฏิบัติตามขั้นตอนตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้อย่างเป็น
ระบบและให้มีความต่อเนื่อง โดยในขั้นตอนการปฏิบัตินี้เราควรศึกษาถึงวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
ส าหรับการท างานนั้น ๆ ด้วย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และ ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด รวมถึงในระหว่างการ
ปฏิบัติงานเราควรเก็บข้อมูลที่ส าคัญ หรือ ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ของงานเอาไว้เพ่ือประโยชน์ในการ
ท างานขั้นตอนต่อไป การน าแผนไปปฏิบัติเป็นการบ่งบอกถึงการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
ฉะนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติตามแผนและวัตถุประสงค์การด าเนินงานจะต้องค านึงถึงการประหยัดและ
ให้ผลประโยชน์ที่ เหมาะสมโดยใช้ทรัพยากร คน เงิน และวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรเพ่ือการ
ด าเนินงานอย่างแท้จริง 

 
แผนภาพที่ ๔.๒ สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ด้านการด้านการปฏิบัติตามแผน 

 
๔.๕.๓ ด้านการตรวจสอบ (Check) 
๑. การท างานย่อยต้องมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ หากขาดการวางแผนที่ดีย่อมท าให้

ผิดพลาด ต้องมีการตรวจสอบการท างานทุกขั้นตอนเสมอ๑๗  
๒. ต้องมีการตรวจสอบงานทุกขั้นตอนกันข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น๑๘  
๓. แผนงานทุกแผนงานต้องมีการตรวจสอบหาจุดบกพร่องหลังจากได้ปฏิบัติตามแผนไป

แล้วระยะหนึ่ง๑๙   
๔. การตรวจสอบเพ่ือค้นหาข้อผิดพลาดในการท างาน และเป็นสิ่งที่จ าเป็นมากหากไม่มี

การตรวจสอบแล้วจะท าให้ผลลัพธ์ที่เกิดความเสียหายมากขึ้น๒๐  

๑๗ สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ปทุมากร, เจ้าคณะอ าเภอโชคชัย , ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๘ สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์อรรถกิจ, เจ้าคณะต าบลท่าจะหลง-ต าบลละลมใหม่พัฒนา 

, ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๙ สัมภาษณ์ พระครูพัฒนกิจจานุกิจ, รองเจ้าคณะต าบลท่าอ่าง, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๐ สัมภาษณ์ พระอธิการเพรียว อตฺตานุรกฺโข, เจ้าอาวาสวัดละลม, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๐๐ 

๕. ไม่ว่างานอะไรระหว่างท างานต้องมีการตรวจสอบการท างานตลอดเวลา เพ่ือไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการท างาน๒๑  

๖. กระบวนการตรวจสอบเกิดจากการท างานเป็นผลจากการท างานที่มีการวางแผนไว้
แล้วให้มีข้อผิดพลาดน้อยลง๒๒  

๗. การสวดพระปฏิบัติโมกข์เป็นของยากต้องมีการทบทวนตรวจสอบข้อผิดพลาด ให้
อักขระท่ีท่องถูกต้องเสมอ๒๓  

๘. ไม่ว่างานอะไรเมื่อลงมือท าแล้วต้องมีการทบทวนตรวจสอบหาข้อบกพร่องให้ได้ จะท า
ให้งานนั้นท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ๒๔ 

สรุปได้ว่า คือขั้นตอนการตรวจสอบว่าหลังจากน าแผนที่วางไว้ไปปฏิบัติจริง (Do) แล้วเรา
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานที่เราได้ก าหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้สิ่งที่ควรค านึงถึงก็คือ เราต้องรู้
ว่าจะต้องตรวจสอบอะไรบ้างและจ านวนบ่อยครั้งแค่ไหน การตรวจสอบการท างานควรจะมีการจด
บันทึกในรูปแบบต่าง ๆ ไว้ เช่น สมุดบันทึกการตรวจ เอกสารการตรวจสอบ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
เพ่ือให้ง่ายในการปรับปรุง  

ดังนั้นการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา นั้น 
มีการวางแผนงานและลงมือปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตามกระบวนการที่วางไว้แล้วนั้นต้องมีการ
ตรวจสอบผลการท างานที่ได้วางไว้ว่ามีข้อบกพร่องอย่างไร แล้วน ามาแก้ไข ในการท างานครั้งต่อไป
เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบเป็นประโยชน์ส าหรับขั้นตอนถัดไปนั่นก็คือการด าเนินการการ
ปรับปรุงแก้ไข (Action) 

 
 

๒๑ สัมภาษณ์ นายวิเชียร นากระโทก, รองนายกองค์การส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 

, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๒ สัมภาษณ์ นายมนัสชัย ปล่องกระโทก, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๓ สัมภาษณ์ นายโยธี  หมายถมกลาง, ไวยาวัจกร วัดละลม, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๔ สัมภาษณ์ นางสาวลัดดา  ถอยกระโทก,  ชาวบ้านละลม, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

แผนภาพที่ ๔.๓ สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ด้านการด้านการตรวจสอบ



๑๐๑ 

๔.๕.๔ ด้านการปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) 
๑. เอางานต่าง ๆ มาตรวจสอบหาข้อบกพร่องเพ่ือปรับปรุงแก้ไขน าไปใช้ในครั้งต่อไป๒๕  
๒. การปรับปรุงให้เหมาะสมนั้นต้องน าเอาผลการปฏิบัติที่ได้มาวิเคราะห์หาข้อผิดพลาด

แล้วน ามาแก้ไขให้ดีขึ้น๒๖  
๓. งานที่ท าต้องมีข้อผิดพลาด น าข้อผิดพลาดมาทบทวนดูแล้วแก้ไขในจุดนั้น ๆ๒๗  
๔. การท างานย่อมมีผิดพลาด น าข้อผิดพลาดมาแก้ไข้ให้ดีขึ้น๒๘  
๕. งานทุกอย่างเมื่อท าไปสักระยะย่อมต้องมีการประเมินผลการด าเนินงาน แล้วน ามา

แก้ไขข้อผิดพลาดไม่ให้เกิดขึ้นอีก๒๙  
๖. การจัดตามแผนงานที่วางไว้เมื่อน าไปปฏิบัติตามขั้นตอนแล้วต้องตรวจสอบหา

ข้อผิดพลาดแล้วน ามามาปรับปรุงแก้ไข๓๐  
๗. การปรับปรุงท าให้งานดีขึ้นในครั้งต่อไป๓๑  
๘. การปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น๓๒ 
สรุปได้ว่า ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสมจะพิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมี

อยู่ ๒ กรณี คือ ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หากเป็นกรณีแรก 
ก็ให้น าแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดท าให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุง
ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งอาจหมายถึงสามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าเดิม หรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิม 
หรือท าให้คุณภาพดียิ่งขึ้นก็ได้แต่ถ้าหากเป็นกรณีที่สอง คือ ผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่
วางไว้ ควรน าข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์และพิจารณาว่าควรจะด าเนินการอย่างไร เช่น มอง
หาทางเลือกใหม่ที่น่าจะเป็นไปได้ ใช้ความพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิม ขอความช่วยเหลือจากผู้รู้ หรือ
เปลี่ยนเป้าหมายใหม ่

ดังนั้นการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา นั้น 
จ าเป็นต้อมีการวางแผนงานในการฝึกอบรมพระสงฆ์ และจัดการปฏิบัติให้เกิดมาตรฐานขึ้น และ
จะต้องมีการทบทวนขั้นตอนต่าง ๆ หลังจากที่ได้ด าเนินการมาแล้วเพ่ือหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น แล้ว
ปรับปรุงแก้ไขจุดพกพร่องนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

๒๕ สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ปทุมากร, เจ้าคณะอ าเภอโชคชัย , ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๖ สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์อรรถกิจ, เจ้าคณะต าบลท่าจะหลง-ต าบลละลมใหม่พัฒนา 

, ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๗ สัมภาษณ์ พระครูพัฒนกิจจานุกิจ, รองเจ้าคณะต าบลท่าอ่าง, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๘ สัมภาษณ์ พระอธิการเพรียว อตฺตานุรกฺโข, เจ้าอาวาสวัดละลม, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๙ สัมภาษณ์ นายวิเชียร นากระโทก, รองนายกองค์การส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 

, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๐ สัมภาษณ์ นายมนัสชัย ปล่องกระโทก, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๑ สัมภาษณ์ นายโยธี  หมายถมกลาง, ไวยาวัจกร วัดละลม, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๒ สัมภาษณ์ นางสาวลัดดา  ถอยกระโทก,  ชาวบ้านละลม, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๐๒ 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๔ สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ด้านการปรับปรุงให้เหมาะสม 
 

สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระ
ปาฏิโมกขใ์นอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง ๔ ด้านได้ความว่า 

การทรงจ าพระปาฏิโมกข์มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาล เป็นการทบทวนพระวินัยที่
พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้น ๒๒๗ แทนการสวดโอวาทปาฏิโมกข์ การทรงจ าพระปาฏิโมกข์เป็นทรงจ า
แบบมุขปาฐะ คือการเรียนแบบท่องจ าปากต่อปาก การเรียนการสอนแบบมุขปาฐะนานวันเข้า จะหา
พระสงฆ์มีความจ าในพระปาฏิโมกข์ได้ยาก เพราะเป็นการท่องจ าเป็นภาษาบาลีล้วน ๆ ตั้งแต่ข้อที่ ๑ 
ไปจนถึงข้อสุดท้ายจนครบ ๒๒๗ ข้อ มีการใช้เวลาในการสวดไม่น้อย จึงขึ้นอยู่กันพระผู้ทรงปาฏิโมกข์
ที่เก่ง ๆ นั้น จึงจะสามารถสวดได้อย่างคล่องแคล่วและออกเสียงอักขระได้อย่างถูกต้องชัดเจน  

จึงเป็นการยากที่พระสงฆ์จะมีท่องจ าและสวดได้อย่างคล่องแคล่วและออกเสียงอักขระได้
อย่างถูกต้อง ปัจจุบันจึงมีส านักเรียนหลาย ๆ แห่งเปิดการอบรมให้ความรู้ในการสวดและทรงพระ
ปาฏิโมกข์ขึ้น และได้มีการประกาศรับรองคุณวุฒิของผู้ผ่านการอบรมและทรงจ าพระปาฏิโมกได้
ครบถ้วนและสมบูรณ์  

ดังนั้นส านักฝึกอบรมต่าง ๆ จึงต้องมีการน าเอาหลักการบริหารการฝึกอบรมเข้ามาพัฒนา
ร่วมด้วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการว่างแผนการท างานต่าง ก าหนดวัตถุประสงค์ของ
การจัดฝึกอบรม ให้เป็นไปตามขึ้นตอน มีการแบ่งงานกันท าอย่างชัดเจนไม่ให้ท างานซ้ าซ้อนกัน มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนมีความอยากเรียนอยากเข้ามาฝึกอบรมให้ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงตาม
กระบวนการที่วางแผนไว้ การปฏิบัติต้องเป็นสิ่งที่ง่ายและดึงดูดใจให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นอย่างไร ผู้เรียนมี
ความรู้สึกอย่างไรที่ได้อบรมมา แล้วน ามาปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมมากยิ่งข้ึนไปในอนาคต 



๑๐๓ 

๔.๖ องค์ความรู ้
 ๔.๖.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย  
     จากการศึกษาเรื่อง “การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา” ท าให้ผู้วิจัยได้ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงดังนี้ 
 

 

 
การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์  

ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 

      
           

ด้านการวางแผน 
(Plan) 

 
ด้านการปฏิบัต ิ
ตามแผน (Do) 

 
ด้านการตรวจสอบ 

(Check) 
 

ด้านปรับปรุงให้
เหมาะสม (Action) 

           

- มีการวางแผนเพื่อก าหนด
แนวทางการส่งเสริม
พระสงฆ์ให้ฝึกสวดพระ
ปาฏิโมกข ์

- มีการก าหนดแนว
ทางการฝึกสวดพระ
ปาฏิโมกข์ที่ชัดเจน 

- มีการมอบหมายผู้ดูแล
การฝึกสวดพระปาฏิ
โมกข์อย่างต่อเนื่อง 

แนวทางการส่งเสริมฯ 
ควรจัดให้มีการวางแผน
ก่อนการด าเนินงานให้
เป็นไปตามขั้นตอนการ
ฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เขา้รับ
การอบรมได้ประโยชน์
สูงสุด 

 - พระสงฆ์ที่สามารถสวด
พระปาฏโิมกข์ได้ผ่านจะ
ได้ปฏิบัติหน้าที่ใน
พิธีกรรม 

- พระสงฆ์ได้ฝึกการสวดพระ
ปาฏิโมกข์ตามรูปแบบการ
สวดที่ถูกต้อง 

- มีการติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนการส่งเสริม
พระสงฆ์ให้มีการสวดพระ
ปาฏิโมกข ์

แนวทางการส่งเสริม 
ท างานตามขั้นตอนทีว่างไว้
เพื่อให้งานเดินไปได้และ
ส าเร็จลุล่วงด้วยด ี

 - วัดของท่านส่งเสริม
พระสงฆ์ให้มีการสวดพระ
ปาฏิโมกข ์

- พระสงฆ์ผู้ดูแลมีส่วนรว่ม
ในการประเมินผลการ
สวดพระปาฏิโมกข ์

- มีการตรวจสอบผลการฝึก
สวดจากพระสงฆ์ผู้ดูแลและ
พระสังฆาธิการ 

แนวทางการส่งเสริม 
การตรวจสอบเพือ่ค้นหา
ข้อผิดพลาดในการท างาน 
และเป็นสิ่งที่จ าเป็นมากหาก
ไม่มีการตรวจสอบแลว้จะท า
ให้ผลลัพธ์ที่เกิดความ
เสียหายมากขึ้น 

 -วัดของท่านมกีารพัฒนา
แนวทางการส่งเสริม
การฝึกสวดพระปาฏิ
โมกข์ให้ถกูต้องตาม
แบบแผน 

- วัดของท่านมีการ
พัฒนาขั้นตอนและ
วิธีการฝึกสวดพระปาฏิ
โมกข์ให้ชัดเจนและ
พระสงฆ์น ามาใช้ได้จริง 
- พระสงฆ์ผู้ดูแลมีการ
ด าเนินการด้านฝึกสวด
พระปาฏโิมกข์ให้เป็นไป
ตามระบบ 
แนวทางการส่งเสริม 
การปรับปรุงให้เหมาะสม
นั้นต้องน าเอาผลการ
ปฏิบัติที่ได้มาวิเคราะห์
หาข้อผิดพลาดแล้วน ามา
แก้ไขให้ดีขึ้น 

 
แผนภาพที่ ๔.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย  



๑๐๔ 

สรุปองค์ความรู้จากแผนภาพที่ ๔.๖.๑  “การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ใน
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา” ได้ดังนี้ 
 ๑) ด้านการวางแผน (Plan) 
 - มีการวางแผนเพ่ือก าหนดแนวทางการส่งเสริมพระสงฆ์ให้ฝึกสวดพระปาฏิโมกข์มีการ
ก าหนดแนวทางการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ที่ชัดเจน มีการมอบหมายผู้ดูแลการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์
อย่างต่อเนื่อง ควรจัดให้มีการวางแผนก่อนการด าเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการฝึกอบรม เพ่ือให้ผู้
เข้ารับการอบรมได้ประโยชน์สูงสุด 
 ๒) ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) 
 พระสงฆ์ที่สามารถสวดพระปาฏิโมกข์ได้ผ่านจะได้ปฏิบัติหน้าที่ในพิธีกรรมพระสงฆ์ได้ฝึก
การสวดพระปาฏิโมกข์ตามรูปแบบการสวดที่ถูกต้อง มีการติดตามการปฏิบัติตามแผนการส่งเสริม
พระสงฆ์ให้มีการสวดพระปาฏิโมกข์ ท างานตามขั้นตอนที่วางไว้เพ่ือให้งานเดินไปได้และส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี 
 ๓) ด้านการตรวจสอบ (Check) 
 - วัดของท่านส่งเสริมพระสงฆ์ให้มีการสวดพระปาฏิโมกข์พระสงฆ์ผู้ดูแลมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการสวดพระปาฏิโมกข์ มีการตรวจสอบผลการฝึกสวดจากพระสงฆ์ผู้ดูแลและพระสังฆาธิ
การ การตรวจสอบเพ่ือค้นหาข้อผิดพลาดในการท างาน และเป็นสิ่งที่จ าเป็นมากหากไม่มีการ
ตรวจสอบแล้วจะท าให้ผลลัพธ์ที่เกิดความเสียหายมากขึ้น 
 ๔) ด้านการปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) 
 วัดของท่านมีการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ให้ถูกต้องตามแบบ
แผน วัดของท่านมีการพัฒนาขั้นตอนและวิธีการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ให้ชัดเจนและพระสงฆ์น ามาใช้
ได้จริง พระสงฆ์ผู้ดูแลมีการด าเนินการด้านฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ให้เป็นไปตามระบบ การปรับปรุงให้
เหมาะสมนั้นต้องน าเอาผลการปฏิบัติที่ได้มาวิเคราะห์หาข้อผิดพลาดแล้วน ามาแก้ไขให้ดีขึ้น 
  



๑๐๕ 

  ๔.๖.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะหจ์ากงานวิจัย  
            จากการศึกษาเรื่อง “การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา” ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงตามแผนภาพดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๒  
องค์ความรู้ที่ได้รับสังเคราะห์จากงานวิจัย 

การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้
ทรงพระปาฏิโมกข์ 

ในอ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ด้านการวางแผน 
(Plan)

ด้านการปฏิบัต ิ
ตามแผน (Do)

ด้านการตรวจสอบ 
(Check) 

ด้านปรับปรุงให้
เหมาะสม (Action) 

การวางแผนถือเป็น
เครื่องมือท่ีมี
ความส าคญัของการ
บริหารที่เป็นระบบ
และมีประสิทธิ 
ภาพถือว่าเป็นงาน
ตั้งแต่เริม่แรกและเป็น
งานท่ีต่อเนื่องตลอด 
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมี
การจัดการวาง
แผนการด าเนินการ
จัดการให้เป็นดีขึ้น 

เมื่อการปฏบิัติงาน
เป็นไประยะหนึ่งต้อง
ต้องท าการตรวจสอบ
และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานว่าเป็นไปตาม
ขั้นตอนการวางแผน 
ดังน้ัน การส่งเสริม
พระสงฆผ์ู้ทรงพระ
ปาฏิโมกข์ ในอ าเภอ
โชคชัย จ าเป็นต้องมี
การตรวจสอบขั้นตอน
ปฏิบัติและน ามา
วิเคราะห์ข้อผิดผลาดที่
เกิดขึ้น

การด าเนินงานให้
เหมาะสมจากการ
ตรวจสอบ ว่าเป็นไป
ตามแผนหรือไม่ ถ้าไม่ 
ต้องหาวิธีการปรับปรุง
ให้ดียิ่งข้ึนไป ดังนั้น 
การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้
ทรงพระปาฏโิมกข์ ใน
อ าเภอโชคชัยต้องมีการ
ปรับปรุงให้เป็นไปตาม
แผนเพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลแกผู่้เข้ารับ
อบรม

ระหว่างการปฏิบัตติ้อง
มีการตรวจสอบขั้นตอน
การปฏิบัติว่าถูกต้อง
หรือไม่ เพื่อจะได้น ามา
ปรับปรุงให้เหมาะสม
ต่อไป ดังนั้นการ
ส่งเสริมพระสงฆผ์ู้ทรง
พระปาฏโิมกข์ ใน
อ าเภอโชคชัย เมื่อลง
มือปฏิบัติตามแผนงาน
ที่วางไว้แล้วต้องมีการ
ตรวจสอบตามขั้นตอน

ด้านการวางแผน 
(Plan)

ด้านการปฏิบัต ิ
ตามแผน (Do)

ด้านการตรวจสอบ 
(Check) 

ด้านปรับปรุงให้เหมาะสม 
(Action) 



๑๐๖ 

 จากแผนภาพที่ ๔.๖.๒  “การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา” จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัยได้ดังนี้ 
 ๑) ด้านการวางแผน (Plan) 
 การวางแผนถือเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญของการบริหารที่ เป็นระบบ  และมี
ประสิทธิภาพถือว่าเป็นงานตั้งแต่เริ่มแรกและเป็นงานที่ต่อเนื่องตลอด ดังนั้นการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้
ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จ าเป็นต้องมีการจัดการวางแผนการด าเนินการจัดการให้เป็นดีขึ้น 
 ๒) ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) 
 การปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามทางเลือกที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนที่วางแผนไว้ ระหว่างการ
ปฏิบัติต้องมีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติว่าถูกต้องหรือไม่ เพ่ือจะได้น ามาปรับปรุงให้เหมาะสม
ต่อไป ดังนั้นการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย เมื่อลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่
วางไว้แล้วต้องมีการตรวจสอบขั้นตอนปฏิบัติว่าเหมาะสมรึไม่แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
 ๓) ด้านการตรวจสอบ (Check) 
 เมื่อการปฏิบัติงานเป็นไประยะหนึ่งต้องต้องท าการตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามขั้นตอนของการวางแผน ดังนั้น การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ใน
อ าเภอโชคชัย จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบขั้นตอนปฏิบัติและน ามาวิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน 
 ๔) ด้านการปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) 
 การด าเนินงานให้เหมาะสมจากการตรวจสอบ ว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ ถ้าไม่ ต้องหา
วิธีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไป ดังนั้นการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย ต้องมี
การปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนเพื่อให้เกิดประสิทธิผลแก่ผู้เข้ารับอบรม 



 
 

 
บทท่ี ๕ 

 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา” มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ  
 ๑) เพ่ือศึกษาสภาพการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
 ๒) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อแนวทางการส่งเสริมพระทรง
พระปาฏิโมกข์ของพระสงฆ์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ๓) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ที่มีต่อแนวทางการส่งเสริมพระทรงพระ
ปาฏิโมกข์ของพระสงฆ์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเป็นการวิจัย
เชิงส ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเก็บข้อมูลจากพระสงฆ์ใน
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเก็บข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In DepthInterview) กับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informant) เพ่ือสนับสนุน 
แนวคิดที่เกี่ยวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้
จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๒ อภิปรายผล 

  ๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
  



๑๐๘ 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญที่เก่ียวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระ
ปาฏิโมกขใ์นอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ 
 ๕.๑.๑ การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 ๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ
ระหว่าง ๒๑ - ๓๐ ปี มีจ านวน ๑๒๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๑๐ มีพรรษาระหว่าง ๑ - ๕ พรรษา 
จ านวน ๑๓๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๙๐ มีวุฒิการศึกษานักธรรมชั้นตรี จ านวน ๑๑๑ รูป คิดเป็นร้อย
ละ ๕๓.๔๐ มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ประโยค ๑ - ๓ จ านวน ๔๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖๐ และ
มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน ๑๐๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๔๐ ตามล าดับ 

๒. ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์  
ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 ๒.๑ พระสงฆ์ความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=๓.๖๕,S.D.=๐.๖๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 ๒.๒ พระสงฆ์ที่มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา ด้านการวางแผน (Plan) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̅=๓.๖๕, 
S.D.=๐.๗๒) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 ๒.๓ พระสงฆ์ที่มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย 
จั งห วั ด น ค รร าช สี ม า  ด้ าน ก ารป ฏิ บั ติ ต าม แ ผ น  (Do) โด ย ภ าพ รวม  อยู่ ใน ระดั บ ม าก  
(x̅=๓.๖๐, S.D.=๐.๖๙) และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 ๒.๔ พระสงฆ์ที่มีความคิดเห็นต่อ การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชค
ชั ย  จั งห วัดนครราชสี ม า  ด้ าน การตรวจสอบ  (Check) โดยภ าพรวม  อยู่ ใน ระดั บ ม าก  
(x̅=๓.๖๕, S.D.=๐.๗๓) และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 ๒.๕ พระสงฆ์ที่มีความคิดเห็นต่อ การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชค
ชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้านปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) อยู่ในระดับมาก (x̅=๓.๖๙, S.D.=๐.๖๘) 
และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 ๕.๑.๒ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระ 
ปาฏิโมกขใ์นอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 ๑. ด้านการวางแผน (Plan) 
 ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา ด้านการวางแผน (Plan) พบว่า  
 ๑. ขาดความพร้อมในการจัดฝึกอบรมที่ดี 
 ๒. การวางงานแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ตามล าดับ 
 ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา ด้านการวางแผน (Plan) พบว่า  
 



๑๐๙ 
 
 ๑. ควรมีการเตรียมการในการจัดฝึกอบรมให้เป็นระบบมากขึ้น 
 ๒. ควรมอบหมายการท างานให้ชัดเจนขึ้น และเหมาะสมกับบุคลากรนั้น ๆ ตามล าดับ 
 ๒. ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) 
 ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) พบว่า  
 ๑. ขาดบุคลากรที่พร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๒. ไม่ท างานตามท่ีก าหนดในแผนที่วางไว้ ตามล าดับ 
 ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) พบว่า  
 ๑. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการจัด 
 ๒. ควรปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้อย่างดี ตามล าดับ 
 ๓. ด้านการตรวจสอบ (Check) 
 ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา ด้านการตรวจสอบ (Check) พบว่า  
 ๑. การตรวจสอบไม่เป็นไปตามกระบวนการที่วางแผนไว้ 
 ๒. เกณฑ์ในการสอบพระทรงพระปาฏิโมกข์ยังไม่แน่นนอน 
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ด้านการตรวจสอบ (Check) พบว่า  
 ๑. ควรมีการตรวจสอบโดยผู้เชียวชาญโดยเฉพาะ 
 ๒. ควรมีในการสอบพระทรงพระปาฏิโมกข์ยังทีแ่น่นนอน 
 ๔. ด้านการปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) 
 ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย ด้าน
การปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) พบว่า  
 ๑. ไม่มีการแก้ไขปรับปรุงการอบรมให้เหมาะสมกับหลักสูตร  
 ๒. การอบรมยังคงเป็นรูปแบบเก่า ๆ ตามล าดับ 
             ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา ด้านการปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) พบว่า  
 ๑. ควรปรับปรุงหลักสูตรการอบรมให้ทันสมัยขึ้น 
 ๒. ควรปรับปรุงให้มีการใช้สื่อที่มีความน่าใจและเหมาะสมกับการอบรม ตามล าดับ 
 
๕.๒. อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึง การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ใน
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามา
อภิปรายดังนี้ 
 



๑๑๐ 
 
 ๕.๒.๑ ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกโดยภาพรวม และ รายด้าน 
 ๑. โดยภาพรวม พบว่า พระสงฆค์วามคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ 
ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=๓.๖๕,S.D.=๐.๖๓) แสดงให้
เห็นว่า วัดของท่านได้วางแผนเพ่ือก าหนดแนวทางการส่งเสริมพระสงฆ์ให้ฝึกสวดพระปาฏิโมกข์  
พระสงฆ์ที่สามารถสวดพระปาฏิโมกข์ได้ผ่านจะได้ปฏิบัติหน้าที่ในพิธีกรรม  วัดของท่านส่งเสริม
พระสงฆ์ให้มีการสวดพระปาฏิโมกข์ วัดของท่านมีการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการฝึกสวดพระปาฏิ
โมกข์ให้ถูกต้องตามแบบแผน  ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ พระมหาสุทธิพงษ์ สุทฺธิว โส (หม่ืนตาคา) ได้
วิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ภิกขุปาฏิโมกข์ในฐานะเครื่องมือธ ารงพระพุทธศาสนา ” ผลการวิจัยพบว่า๑ 
ประมวลสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งขึ้นเป็นพุทธอาณา หรือคัมภีร์ที่รวมพระวินัย ๒๒๗ สิกขาบท 
สิกขาบทเหล่านี้มีผลต่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา เป็นข้อปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมความประพฤติดี
งามของคณะสงฆ์ 

 ๒. ด้านการวางแผน (Planพบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อ การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้
ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้านการวางแผน (Plan) โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก (x̅=๓.๖๕, S.D.=๐.๗๒) แสดงให้เห็นว่า วัดของท่านได้วางแผนเพ่ือก าหนดแนวทางการ
ส่งเสริมพระสงฆ์ให้ฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ ของท่านได้ก าหนดแนวทางการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ที่
ชัดเจน วัดของท่านมอบหมายผู้ดูแลการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์อย่างต่อเนื่อง  วัดของท่านก าหนด
เกณฑ์การประเมินผลส าหรับผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ได้  พระสงฆ์ผู้ดูแลได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแนว
ทางการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์อย่างถูกต้อง ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสามร พฺรหฺมเถโร 
(หยก)  ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาอุโบสถกรรมในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท” ผลการวิจัยพบว่า๒ มี
ความส าคัญในฐานะเป็นเครื่องมือในการท าสังฆกรรมต่าง ๆ ของพระสงฆ์ เรียกว่า กิจจาธิกรณ์ 
อุโบสถกรรม มีความส าคัญในฐานะเป็นพิธีกรรมของสงฆ์ในการปกครองคณะสงฆ์โดยผ่านทางอ านาจ
ในการบริหารและอ านาจตุลาการของพระสงฆ์ 
 ๓. ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อ การส่งเสริมพระสงฆ์
ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̅=๓.๖๐, S.D.=๐.๖๙) แสดงให้เห็น พระสงฆ์ที่สามารถสวดพระปาฏิ
โมกข์ได้ผ่านจะได้ปฏิบัติหน้าที่ในพิธีกรรม พระสงฆ์ได้ฝึกการสวดพระปาฏิโมกข์ตามรูปแบบการสวดที่
ถูกต้อง มีการติดตามการปฏิบัติตามแผนการส่งเสริมพระสงฆ์ ให้มีการสวดพระปาฏิ โมกข์  
พระสงฆ์ผู้ดูแลการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ให้ค าแนะน าและก ากับการฝึกอย่างต่อเนื่อง  มีการจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสามร พฺรหฺม 

                                           
๑ พระมหาสุทธิพงศ์ สุทฺธิว โส (หมื่นตาค า), “การวิเคราะห์ภิกขุปาฏิโมกข์ในฐานะเครื่องมือธ ารง

พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐). 

๒ พระสามร พฺรหฺมเถโร (หยก), “ ศึกษาอุโบสถกรรมในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท”,  วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๖๑). 



๑๑๑ 
 
เถโร (หยก)  ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาอุโบสถกรรมในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท” ผลการวิจัยพบว่า๓ การ
สวดปาฏิโมกข์ เป็นกิจวัตรที่พระสงฆ์ ภายในวัดทุกรูปต้องท าเป็นประจ าจัดเป็นสังฆกรรม ส าหรับ
พระสงฆ์ในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา คือ ส่วนพระวินัยที่เป็นพุทธบัญญัติ 

๔. ด้านการตรวจสอบ (Check) พบว่า พระสงฆ์ที่มีความคิดเห็นต่อ การส่งเสริม
พระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้านการตรวจสอบ (Check) โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̅=๓.๖๕, S.D.=๐.๗๓) แสดงให้เห็น๑) วัดของท่านส่งเสริมพระสงฆ์ให้มี
การสวดพระปาฏิโมกข์ พระสงฆ์ผู้ดูแลมีส่วนร่วมในการประเมินผลการสวดพระปาฏิโมกข์  มีการ
ตรวจสอบผลการฝึกสวดจากพระสงฆ์ผู้ดูแลและพระสังฆาธิการ มีการวัดผลหลังจากการฝึกสวดและ
มอบหมายให้สวดในพิธีกรรมจริง พระสงฆ์ผู้ดูแลมีการติดตามผลของพระสงฆ์ผู้ฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ 
ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ พระจักรกริช ปิยธมฺโม (โสภณ) ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์การสวดพระ
ปาฏิโมกข์ในพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทย” ผลการวิจัยพบว่า๔ การสวดพระปาฏิโมกข์เป็นพุทธ
บัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์ท าอุโบสถสวดพระปาฏิโมกข์ข้ึนทุกวัน ๑๔ ค่ า หรือ ๑๕ 
ค่ า เป็นการอนุเคราะห์ให้พระสงฆ์ทบทวนพระธรรมพระวินัยที่ได้ประพฤติปฏิบัติมา 

๕. ด้านปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) พบว่า พระสงฆ์ที่มีความคิดเห็นต่อ การส่งเสริม
พระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  ด้านปรับปรุงให้เหมาะสม 
(Action) อยู่ในระดับมาก (x̅=๓.๖๙, S.D.=๐.๖๘) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า วัดของท่านมีการพัฒนาแนว
ทางการส่งเสริมการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ให้ถูกต้องตามแบบแผน วัดของท่านมีการพัฒนาขั้นตอน
และวิธีการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ให้ชัดเจนและพระสงฆ์น ามาใช้ได้จริง  พระสงฆ์ผู้ดูแลมีการ
ด าเนินการด้านฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ให้เป็นไปตามระบบ ขั้นตอนการดูแลการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์
ของวัดของท่านมีความเป็นกัลยาณมิตร พระสงฆ์ผู้ดูแลและสามารถแนะน าวิธีการฝึกสวดพระปาฏิ
โมกข์และช่วยแก้ไขปัญหาระหว่างการฝึกซึ่งตรงกับงานวิจัยของ พระจักรกริช ปิยธมฺโม (โสภณ) ได้
วิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์การสวดพระปาฏิโมกข์ในพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทย” ผลการวิจัย
พบว่า๕ การสวดพระปาฏิโมกข์ยังเกี่ยวข้องกับพิธีกรรม เช่น บุพกรณ์มีการปัดกวาดสถานที่ เตรียมน้ า
ฉันเป็นต้น การสวดพระปาฏิโมกข์ยังเป็นสังฆกรรมหนึ่งในพระพุทธศาสนา ชื่อว่า ญัตติกรรม ซึ่งท า
โดยพระภิกษุ ๔ รูปขึ้นไปตามความเหมาะสม มีทั้งการสวดโดยพิสดารและการสวดโดยย่อ มีการนัด
พบของกลุ่มพระภิกษุในหัวอุโบสถ ที่วัดใดวัดหนึ่ง เพ่ือรวมกลุ่มกันท าสามัคคีอุโบสถปาฏิโมกข์ เพื่อให้
เกิดความสามัคคีของกลุ่มสงฆ์ 

                                           
๓ พระสามร พฺรหฺมเถโร (หยก), “ ศึกษาอุโบสถกรรมในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท ”, วิทยานิพนธ์

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๖๑). 

๔ พระจักรกริช ปิยธมฺโม (โสภณ), “ศึกษาวิเคราะห์การสวดพระปาฏิโมกข์ในพระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ์ไทย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 

๕ พระจักรกริช ปิยธมฺโม (โสภณ), “ศึกษาวิเคราะห์การสวดพระปาฏิโมกข์ในพระพุทธศาสนาของ 
คณะสงฆ์ไทย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



๑๑๒ 
 
 ๕.๒.๒ ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ๑. พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระ 
ปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
แสดงให้เห็นว่า พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ใน
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระ
มหาโกรศชนรรทน์ แสงวิรัญ ได้วิจัยเรื่อง “การอนุรักษ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ของคณะสงฆ์สังกัด
มหานิกาย เขตการปกครองจังหวัดจันทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า๖ ข้อจ ากัดสถานที่ในการสวดพระปาฏิ
โมกข์ต้องท าในอุโบสถเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้เกิดผู้ทรงพระปาฏิโมกข์รุ่นใหม่ การขาดขวัญและ
ก าลังใจของผู้ทรงปาฏิโมกข์ การขาดความรู้และทักษะในการสวดพระปาฏิโมกข์ และ การขาดความ
เชื่อมั่นในตนเองของผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ และยังพบว่าสภาพปัจจุบันปัญหาดังกล่าวได้ก่อให้เกิด
ปัญหาอุปสรรคของการสวดพระปาฏิโมกข์คือ จ านวนพระผู้ทรงปาฏิโมกข์ลดลง 
 ๒. พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิ
โมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพ แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสุชิน ฐิตสีโล (นราเกตุ) ได้ศึกษาเรื่อง “ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างศีลกับการบรรลุธรรม” ผลการวิจัยพบว่า๗ ส าหรับพระภิกษุ มีข้อห้ามที่พระพุทธเจ้าทรง
ก าหนดไว้แก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิด มีโทษหนักบ้าง โทษเบาบ้าง โทษอย่างหนักต้องพ้นจากการเป็น
พระภิกษุแก้ไขไม่ได้ และโทษอย่างเบาให้พระภิกษุทาความบริสุทธิ์ด้วยตนเอง ด้วยการแสดงอาบัติ 
และมีข้ออนุญาตให้พระภิกษุต้องประพฤติส ารวมระวังกายและวาจา เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งดงามของพระภิกษุสงฆ์ในข้อปฏิบัติพื้นฐานอันเอื้อเฟ้ือต่อการประพฤติพรหมจรรย์ของพระภิกษุสงฆ์ 
 ๓. พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้
ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมต่างกันมีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสุทธิพงษ์ สุทฺธิวโส (หม่ืนตาคา) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การ
วิเคราะห์ภิกขุปาฏิโมกข์ในฐานะเครื่องมือธ ารงพระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า๘ ภิกขุปาฏิโมขก์มี

                                           
๖ พระมหาโกรศชนรรทน์ แสงวิรัญ, “การอนุรักษ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ของคณะสงฆ์สังกัดมหานิกาย 

เขตการปกครองจังหวัดจันทบุรี  ”,  วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาไทยศึกษา ,   
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ๒๕๖๐). 

๗ พระมหาสุชิน ฐิตสโีล (นราเกตุ), “ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างศีลกับการบรรลุธรรม”, วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๘). 

๘ พระมหาสุทธิพงศ์ สุทฺธิว โส (หมื่นตาค า), “การวิเคราะห์ภิกขุปาฏิโมกข์ในฐานะเครื่องมือธ ารง
พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐). 



๑๑๓ 
 
ความส าคัญต่อพระพุทธศาสนา คือ ก่อให้เกิดประโยชน์ ๑๐ ประการ, เป็นระเบียบของคณะสงฆ์,เป็น
ข้อปฏิบัติส าหรับผู้อยู่ในอริยวินัย, เป็นข้อปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมความประพฤติดีงามของคณะสงฆ์ , เป็น
ข้อฝึกหัด (วินัย) คู่กับธรรม, เป็นข้อปฏิบัติเพ่ือความบริสุทธิ์, เป็นข้อปฏิบัติเพ่ือสร้างความองอาจใน
ท่ามกลางสงฆ์และเป็นข้อปฏิบัติเพื่อน าสู่ความหลุดพ้นตามล าดับ 
 ๔. พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
พระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ แสดงให้เห็นว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาการเปรียญธรรมต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดย
ภาพรวม แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสุทธิพงษ์ สุทฺธิว โส ได้ศึกษาเรื่อง “ภิกขุ
ปาฏิโมกข์ในฐานะเครื่องมือธ ารงพระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า๙ ปาฏิโมกข์ที่ เป็นโอวาท 
กล่าวคือ สิ่งที่เป็นหลักเป็นประธานในด้านค ากล่าวสอน หรือ หลักการโดยสรุปของพุทธศาสนา มีทั้ง
หลักค าสอนและหลักการปกครองคณะสงฆ์ ประกาศหลักอันเป็นหัวใจส าคัญของพระพุทธศาสนา 
 ๕. พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้
ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๕ แสดงให้เห็นว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม แตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายสมร นาคลดา ได้ศึกษาเรื่อง “รูปแบบการประยุกต์ใช้ภิกขุปาฏิ
โมกข ์เพ่ือการบริหารองค์กรแนววิถีพุทธ” ผลการวิจัยพบว่า๑๐ ประยุกต์ใช้วิธีการของภิกขุปาฏิโมกข์ที่
เน้นความพร้อมเพรียงและความมีเอกภาพของหมู่คณะเพ่ือบริหารงานองค์กรที่สร้างจริยธรรมและ
สามัคคีธรรมให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ โดยมุ่งผลลัพธ์ในเชิงบูรณาการให้เกิดองค์กรการท างานตามแนววิถี
พุทธที่มีศีลระดับวินัยและศีลระดับธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการบริหารคนและบริหารงาน ที่
ค านึงถึงประโยชน์สุขและสามัคคีธรรมของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา” ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑. ด้านการวางแผน (Plan) ในการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ควรจัดท า
แผนงานและก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีการแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานว่าใครท าอะไร ที่ไหน 
อย่างไร เมื่อไหร่  

                                           
๙ พระมหาสุทธิพงษ์ สุทฺธิว โส, “ภิกขุปาฏิโมกข์ในฐานะเครื่องมือธ ารงพระพุทธศาสนา”, วารสาร 

สันติศึกษาบริทรรศน์ มจร., ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒ (มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๒): ๔๘๔. 
๑๐ สายสมร นาคลดา, “รูปแบบการประยุกค์ใช้ภิกขุปาฏิโมกข์เพื่อการบริหารองค์กรแนววิธีพุทธ”, 

วารสารสันติศึกษาบริทรรศน์ มจร., ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑): ๑๖๑-๑๖๒. 



๑๑๔ 
 
 ๒. ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) ควรมีการปฏิบัติตามข้ันตอนในแผนงานที่ก าหนดไว้แล้ว 
เพ่ือให้งานต่อการปฏิบัติของผู้รับผิดชอบ  
 ๓. ด้านการตรวจสอบ (Check) ควรมีการตรวจสอบขั้นตอนการท างานทุกครั้งหลังจาก
จบการอบรมเพ่ือประเมินหลักสูตรการอบรมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ หาจุดบกพร่องและน าไป
แก้ไขครั้งต่อไป 
 ๔. ด้านการปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) ควรปรับปรุงแผนงานหลังจากที่ได้ลงมือ
ปฏิบัติ 
  ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ๑. ด้านการวางแผน (Plan) ควรมีการเตรียมการในการจัดฝึกอบรมให้เป็นระบบมากขึ้น 
ควรมอบหมายการท างานให้ชัดเจนขึ้น และเหมาะสมกับบุคลากรนั้น ๆ ตามล าดับ  
 ๒. ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) ควรสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการจัด 
และควรปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้อย่างดี ตามล าดับ  
 ๓. ด้านการตรวจสอบ (Check) ควรมีการตรวจสอบโดยผู้เชียวชาญโดยเฉพาะ 
และควรมีในการสอบพระทรงพระปาฏิโมกข์ยังท่ีแน่นนอน 
 ๔. ด้านการปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) ควรปรับปรุงหลักสูตรการอบรมให้ทันสมัยขึ้น 
และควรปรับรุงให้มีการใช้สื่อที่มีความน่าใจและเหมาะสมกับการอบรม ตามล าดับ 
 ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 ผลการวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา” ผู้วิจัยขอเสนอเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 
 ๑. ควรศึกษาการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในจังหวัดอ่ืนบ้าง เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลการศึกษาว่าเป็นอย่างไร 
 ๒. ควรศึกษาความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ว่า
ปัจจัยใดส่งผลให้ตัดสินใจเขา้อบรมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์บ้าง 
 ๓. ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในด้านต่างๆว่า
ขาดแคลนอะไรบ้าง 
 



บรรณานุกรม 
 
๑. ภาษาไทย 

ก. ช้อมูลปฐมภูมิ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๕. 
ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 

๑. หนังสือ: 
ธงชัย สันติวงษ์. พฤติกรรมบุคคลภายในองค์การ. กรุงเทพมหานคร: ประชุมช่าง, ๒๕๔๘.  
ป. หลงสมบุญ. พจนานุกรม มคธ-ไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: เรืองปัญญา, ๒๕๔๘.  
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์หนังสือเสริมกรุงเทพ, 

๒๕๔๔. 
พนัส หันนาคินทร์. ประสบการณ์ในการบริหารงานบุคลากร . กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 
พระธรรมกิตติวงศ์ ทองดี สุรเตโช. พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ค าวัด. พิมพ์ครั้งที่ ๓. 

กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๕๑. 
 . ราชบัณฑิต. ศัพท์วิเคราะห์. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, 

๒๕๕๐. 
พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ. ปยุตฺโต . พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ . พิมพ์ครั้งที่ ๔. 

กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๘.  
 . วันส าคัญของชาวพุทธไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิการศึกษาเพ่ือ

สันติภาพ, ๒๕๕๖. 
เพ็ญศรี วายวานนท์. การพัฒนาทรัพยากรคน . กรุงเทพมหานคร : ส านักวิจัย สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๗.  
เยาวลักษณ์ กุลพานิช. วิวัฒนาการการปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร: โครงการส่งเสริมการ

บริหารจัดการที่ดีโดยกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ส านักงาน ก.พ., ๒๕๔๓. 
วรเทพ สวัสดี. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสหัสวรรษใหม่. นนทบุรี: สถาบันพัฒนาข้าราชการพล

เรือน ส านักงาน ก.พ., ๒๕๔๓. 
วัดเขาสนามชัย. วินัยพระน่ารู้คู่มือโยม. กรุงเทพมหานคร: บริษัท แอคทีฟพริ้นท์ จ ากัด, ๒๕๕๙.  
สมเกียรติ พ่วงรอด. การบริหารงานบุคคล. ปัตตานี: ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๔๔. 
สมคิด บางโม. องค์การและการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร: วิทยพัฒน์, ๒๕๕๓.  
สมพงษ เกษมสิน. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพไพบูลยส าราญภูติ, ๒๕๑๔.  
สมาน รังสิโยกฤษฎ์. หลักการบริหารเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ ๑๙. กรุงเทพมหานคร: ส้มหวาน, ๒๕๔๔. 
 . การบริหาร. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๗. 
 



๑๑๖ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สุธี สุทธิสมบูรณและสมาน รังสิโยกฤษฏ . หลักการบริหารเบื้องตน. กรุงเทพมหานคร: สวัสดิการ

ส านักคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, ๒๕๔๑. 
 
๒ ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์: 
ชายชาญ ปฐมกาญจนา. “แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน

ตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๖. 

พระครูประโชติจันทวิมล นาม จนฺทโชโต. “การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนโรงเรียนนวมิ
นทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระครูสารธรรมประสาธน์ แช่ม กตสาโร. “แนวทางการส่งเสริมประเพณีบวชนาคช้างที่มีผล(ต่อ)วิถี
ชีวิตของประชาชน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ” . วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 

พระจักรกริช ปิยธมฺโม โสภณ. “ศึกษาวิเคราะห์การสวดพระปาฏิโมกข์ในพระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ์ไทย”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พระมหาโกรศชนรรทน์ แสงวิรัญ. “การอนุรักษ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ของคณะสงฆ์สังกัดมหานิกาย เขต
การปกครองจังหวัดจันทบุรี”. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ไทยศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ๒๕๖๐. 

พระมหาสุชิน ฐิตสีโล นราเกตุ. “ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างศีลกับการบรรลุธรรม”. วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระมหาสุทธิพงศ์ สุทฺธิว โส หมื่นตาค า. “การวิเคราะห์ภิกขุปาฏิโมกข์ในฐานะเครื่องมือธ ารง
พระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 

พระสามร พฺรหฺมเถโร หยก. “ศึกษาอุโบสถกรรมในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท”. วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑. 

 
 
 



๑๑๗ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
รัฐพล โกรินทร์. “แนวทางการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ตามหลักพุทธธรรมของนักเรียนโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตรบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑. 

รัตกัมพล พันธุ์เพ็ง. “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สภาพแวดล้อมในการท างานความเหนื่อยล้าทาง
จิตใจและสุขภาพของพนักงานโรงงานผลิตเลนซ์”. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๗. 

สกุลนารี กาแก้ว. “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมในการท างานกับการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลต ารวจ”. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๖. 

อรอ าไพ บุรานนท์. “แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามความต้องการของผู้สูงอายุ 
ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง สังกัดกรุงเทพมหานคร”. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๔. 

 
๓ วารสาร: 
สนิท สมัครการ. “วิวัฒนาการทางวัฒนธรรมของสังคมไทย”. วารสารพัฒนาบริหารศาสตร์. ปีที่ ๑๙ 

ฉบับที่ ๖ ( กรกฎาคม ๒๕๕๒ ): ๔๖. 
สายสมร นาคลดา. “รูปแบบการประยุกต์ใช้ภิกขุปาฏิโมกข์เพ่ือการบริหารองค์กรแนววิถีพุทธ”. 

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร.ปีที๖่ ฉบับที ่(๑ มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑) : ๑๖๑ -
๑๖๒. 

 
๔ เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่และเอกสารอ่ืน ๆ: 

ส านักงานเจ้าคณะอ าเภอโชคชัย. บัญชีรายชื่อพระสังฆาธิการ. (นครราชสีมา: ส านักงานเจ้าคณะ
อ าเภอโชคชัย, ๒๕๖๒), (อัดส าเนา). 
 
๕ สื่ออิเล็กทรอนิกส์: 
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา. หลักการจัดการ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:https://sites.google.com/ 

site/hlakkarcadkar32001003/hnwy-thi-8-kar-xanwy-kar [๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒]. 
 

 
 
 
 



๑๑๘ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
๗ สัมภาษณ์: 
สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ปทุมากร. เจ้าคณะอ าเภอโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ,  

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
พระครูพิทักษ์อรรถกิจ. เจ้าคณะต าบลท่าจะหลง-ต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย จังหวัด

นครราชสีมา, ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
พระครู พัฒนกิจจานุกิจ .  รองเจ้าคณะต าบลท่าอ่าง อ าเภอโชคชัย จั งหวัดนครราชสีมา ,  

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
พระอธิการเพรียว อตฺตานุรกฺโข. เจ้าอาวาสวัดละลม อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา , ๑๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
นายวิเชียร นากระโทก. รองนายกองค์การส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย จังหวัด

นครราชสีมา, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
นายมนัสชัย ปล่องกระโทก. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ ต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย จังหวัด

นครราชสีมา, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
นายโยธี  หมายถมกลาง. ไวยาวัจกร วัดละลม ต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย จังหวัด

นครราชสีมา, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
นางสาวลัดดา  ถอยกระโทก.  ชาวบ้านละลม ต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย จังหวัด

นครราชสีมา, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 
๒. ภาษาอังกฤษ 
Books: 
Harold Koontz & Heinz Weihrich. Ninth Edition Management. New York: McGrew 

Hillbook, 1991. 
Moos. R. H..  The human context environmental determinants of behavior.  

New York: Wiley & Sons, 1986.  



 

 

ภาคผนวก 
 



๑๒๐ 
 

 

ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย 

  



๑๒๑ 
 

 

 
  



๑๒๒ 
 

 

 



๑๒๓ 
 

 

  



๑๒๔ 
 

 

 
 



๑๒๕ 
 

 

  



๑๒๖ 
 

 

ภาคผนวก ข 
ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 



๑๒๗ 
  

 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เป็นรายข้อ (IOC) ของแบบสอบถาม 
เรื่อง การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

******************* 

 



๑๒๘ 
  

 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 
 

 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเที่ยวตรง 

ของแบบสอบถาม (Try Out) 
  



๑๓๐ 
 

 

 



๑๓๑ 
 

 

ภาคผนวก ง 
ผลการหาค่าความเชื่อมันของเครื่องมือ (Try out) 

  



๑๓๒ 
 

 

 
  



๑๓๓ 
 

 

 
  



๑๓๔ 
 

 

ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย



๑๓๕ 
 

 

 
  



๑๓๖ 
 

 

 
  



๑๓๗ 
 

 

 
  



๑๓๘ 
 

 

 
  



๑๓๙ 
 

 

 
  



๑๔๐ 
 

 

 
  



๑๔๑ 
 

 

 
  



๑๔๒ 
 

 

 
  



๑๔๓ 
 

 

  



๑๔๔ 
 

 

ภาคผนวก ฉ 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

  



๑๔๕ 
 

 

 
 

แบบสอบถาม 
ชื่อเรื่อง การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
ผู้วิจัย 

พระมหามนัสวี  ฐิตธมฺโม 
 

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “การส่งเสริม
พระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา” โดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ 

ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอ

โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ๔ ด้าน ๑) ด้านการวางแผน (Plan)  ๒) ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) 
๓) ด้านการตรวจสอบ (Check) และ ๔) ด้านการปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) 

ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open – Ended - Questionaire ) เพ่ือให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้เสนอปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ 
ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่ าน ซึ่งผลจากข้อมูลจากการตอบ

แบบสอบถามในครั้งนี้ จะใช้ในการค้นคว้าวิจัยตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงขอใครขอความร่วมมือ ในการตอบ
แบบสอบถามนี้ทุกข้อตามความเป็นจริง ทั้งนี้ค าตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และการ
วิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นการศึกษาภาพรวมไม่ได้ศึกษาเป็นรายเฉพาะบุคคล 

 
 พระมหามนัสวี  ฐิตธมฺโม 

 นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๑๔๖ 
 

 

 
ส่วนที่ ๑ ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแจง: โปรดท าเครื่องหมาย ลงใน  ที่ก าหนดให้หรือเติมข้อความลงในช่องว่างให้
สมบูรณ์ 
 
๑. อายุ 
 ๑. ๒๑ - ๓๐ ปี ๒. ๓๑ - ๔๐ ปี  
 ๓. ๔๑ - ๕๐ ปี ๔. ๕๑ ปีขึ้นไป 
๒. พรรษา 
 ๑. ๑ - ๕ พรรษา ๒. ๖ - ๑๐ พรรษา   
 ๓. ๑๑ พรรษา ขึ้นไป ๔. ไม่มีพรรษา 
๓. วุฒิทางการศึกษานักธรรม 
 ๑. น.ธ.ตร ี ๒. น.ธโท  
 ๓. น.ธ.เอก        ๔. ไม่มีวุฒินักธรรม 
๔. วุฒิการศึกษาปริยัติธรรม 
 ๑. ประโยค ๑-๒, ป.ธ.๓     ๒. ป.ธ. ๔ - ป.ธ. ๖ 
 ๓. ป.ธ. ๗ - ป.ธ. ๙ ๔. ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม 
๕. วุฒิการศึกษาสามัญ 
 ๑. ประถมศึกษา ๒. มัธยมศึกษา 
 ๓. ปริญญาตรี             ๔. สูงกว่า ป.ตรี 
 
 
 
  



๑๔๗ 
 

 

ส่วนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

ค าชี้แจง :  โปรดกรอกเครื่องหมาย ลงในช่องว่างที่ตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด 
 

 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๑ ด้านการวางแผน (Plan) ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ 
วัดของท่านได้วางแผนเพ่ือก าหนดแนวทางการส่งเสริม
พระสงฆ์ให้ฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ 

   
  

๒ 
วัดของท่านได้ก าหนดแนวทางการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์
ที่ชัดเจน 

   
  

๓ 
วัดของท่านมอบหมายผู้ดูแลการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์
อย่างต่อเนื่อง 

   
  

๔ 
วัดของท่านก าหนดเกณฑ์การประเมินผลส าหรับผู้ทรง
พระปาฏิโมกข์ได้ 

   
  

๕ 
พระสงฆ์ผู้ดูแลได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการฝึก
สวดพระปาฏิโมกข์อย่างถูกต้อง 

   
  

๒. ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ มีการติดตามการปฏิบัติตามแผนการส่งเสริมพระสงฆ์ให้มี
การสวดพระปาฏิโมกข์ 

   
  

๒ มีการปฏิบัติตามแนวทางการส่งเสริมพระสงฆ์ให้ฝึกสวด
พระปาฏิโมกข ์

   
  

๓ พระสงฆ์ผู้ดูแลการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ให้ค าแนะน า
และก ากับการฝึกอย่างต่อเนื่อง 

   
  

๔ พระสงฆ์ได้ฝึกการสวดพระปาฏิโมกข์ตามรูปแบบการสวด
ที่ถูกต้อง 

   
  

๕ พระสงฆ์ที่สามารถสวดพระปาฏิโมกข์ได้ผ่านจะได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในพิธีกรรม 

   
  

 
 



๑๔๘ 
 

 

 

ส่วนที่ ๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ใน
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

๓.๑ด้านการวางแผน (Plan) 
 ปัญหา อุปสรรค  
   
 ข้อเสนอแนะ  
   

 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๓. ด้านการตรวจสอบ (Check) ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ พระสงฆ์ผู้ดูแลมีส่วนร่วมในการประเมินผลการสวดพระ
ปาฏิโมกข ์

   
  

๒ วัดของท่านส่งเสริมพระสงฆ์ให้มีการสวดพระปาฏิโมกข์      

๓ พระสงฆ์ผู้ดูแลมีการติดตามผลของพระสงฆ์ผู้ฝึกสวดพระ
ปาฏิโมกข ์

   
  

๔ มีการตรวจสอบผลการฝึกสวดจากพระสงฆ์ผู้ดูแลและ
พระสังฆาธิการ 

   
  

๕ มีการวัดผลหลังจากการฝึกสวดและมอบหมายให้สวดใน
พิธีกรรมจริง 

   
  

๔. ด้านปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ วัดของท่านมีการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการฝึกสวด
พระปาฏิโมกข์ให้ถูกต้องตามแบบแผน 

   
  

๒ วัดของท่านมีการพัฒนาขั้นตอนและวิธีการฝึกสวดพระ
ปาฏิโมกข์ให้ชัดเจนและพระสงฆ์น ามาใช้ได้จริง 

   
  

๓ พระสงฆ์ผู้ดูแลมีการด าเนินการด้านฝึกสวดพระปาฏิโมกข์
ให้เป็นไปตามระบบ 

   
  

๔ พระสงฆ์ผู้ดูแลและสามารถแนะน าวิธีการฝึกสวดพระ
ปาฏิโมกข์และช่วยแก้ไขปัญหาระหว่างการฝึก 

   
  

๕ ขั้นตอนการดูแลการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ของวัดของ
ท่านมีความเป็นกัลยาณมิตร 

   
  



๑๔๙ 
 

 

๓.๒ ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) 
 ปัญหา อุปสรรค  
   
   
 ข้อเสนอแนะ  
   
   
๓.๓ ด้านการตรวจสอบ (Check) 
 ปัญหา อุปสรรค  
   
   
 ข้อเสนอแนะ  
   
   
 
 ๓.๔ ด้านปรับปรุงให้เหมาะสม 
 ปัญหา อุปสรรค  
   
   
   
 ข้อเสนอแนะ  
   
   
 

ขอขอบพระคุณ/เจริญพรขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่านในการตอบแบบสอบถาม 
 
 

 พระมหามนัสวี  ฐิตธมฺโม 
 นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๑๕๐ 
 

 

ภาคผนวก ช 
แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 

  



๑๕๑ 
 

 

 
แบบสัมภาษณ ์

แบบเจาะลึก (Structured In-depth Interview) 
เรื่อง แนวทางการส่งเสริมพระทรงพระปาฏิโมกข์ของพระสงฆ์ในอ าเภอโชคชัย  

จังหวัดนครราชสีมา  
 

แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริม
พระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยแบ่งออกเป็น ๒ ตอนดังนี้ 
 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปส าหรับผู้ให้การสัมภาษณ์ 

ชื่อ / ฉายา  
ปัจจุบัน อายุ................ปี พรรษา..................ด ารงต าแหน่ง  
การศึกษาทางโลก..........................................การศึกษาทางธรรม  
วันที่ให้สัมภาษณ์.............................. เวลา.........................น. สถานที่  

 
ตอนที่ ๒ เป็นค าสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อมเสนอแนะ เกี่ยวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้

ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

๒.๑. ท่านเห็นว่า ปัจจุบัน การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา เป็นอย่างไร เมื่อพิจารณาตามรายด้าน ดังนี้ 
 ๒.๑.๑) ด้านการวางแผน (Plan)  
   
 ๒.๑.๒) ด้านการด าเนินงานตามแผน (Do)  
   
 ๒.๑.๓) ด้านการตรวจสอบ (Check)  
   
 ๒.๑.๔) ด้านการปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) 
   



๑๕๒ 
 

 

๒.๒ ท่านเห็นว่า ปัญหา อุปสรรค ในเรื่องการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ใน
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา อย่างไร เมื่อพิจารณาตามรายด้าน ดังนี้ 
 ๒.๒.๑) ด้านการวางแผน (Plan)  
   
 ๒.๒.๒) ด้านการด าเนินงานตามแผน (Do)  
   
 ๒.๒.๓) ด้านการตรวจสอบ (Check)  
   
 ๒.๒.๔) ด้านการปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) 
   
 

๒.๓ ท่านมีข้อเสนอแนะที่สามารถใช้เป็นการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ใน
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา อย่างไร เมื่อพิจารณาตามรายด้าน ดังนี้ 
 ๒.๓.๑) ด้านการวางแผน (Plan)  
   
 ๒.๓.๒) ด้านการด าเนินงานตามแผน (Do)  
   
 ๒.๓.๓) ด้านการตรวจสอบ (Check)  
   
 ๒.๓.๔) ด้านการปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) 
   
 

ขอขอบพระคุณ/เจริญพรขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน 
 
 

พระมหามนัสวี ฐิตธมฺโม 
นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  



๑๕๓ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 

ภาพถ่ายการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๕๔ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
๑. สัมภาษณ์พระครูพิทักษ์ปทุมากร เจ้าคณะอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ณ วัดใหม่

สระปทุม เมื่อวันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

          ๒. สัมภาษณ์พระครูพิทักษ์อรรถกิจ เจ้าคณะต าบลท่าจะหลง-ละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย  
ณ วัดหนองกก เมื่อวันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๕ 
 

 

 

 
 

๓. สัมภาษณ์พระครูพัฒนกิจจานุกิจ รองเจ้าคณะต าบลท่าอ่าง อ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา ณ วัดด่านเกวียน เมื่อวันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  

 
 

 
 

 
๔. สัมภาษณ์พระอธิการเพรียว อตฺตานุรกฺโข เจ้าอาวาสวัดละลม อ าเภอโชคชัย จังหวัด

นครราชสีมา ณ วัดละลม เมื่อวันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  

 
 

 



๑๕๖ 
 

 

 

 
 
๕. สัมภาษณ์นายวิเชียร นากระโทก รองนายกองค์การส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย  
จังหวัดนครราชสีมา ณ วัดละลม เมื่อวันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  

 
 

 
 
       ๖. สัมภาษณ์นายมนัสชัย ปล่องกระโทก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ ต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย  
จังหวัดนครราชสีมา ณ วัดละลม เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  

 
 
 

 



๑๕๗ 
 

 

 
 

 
 

      ๗. สัมภาษณ์นายโยธี  หมายถมกลาง ไวยาวัจกร วัดละลม ต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย  
จังหวัดนครราชสีมา ณ วัดละลม เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
 
 

 
 
       ๘. สัมภาษณ์นางสาวลัดดา  ถอยกระโทก  ชาวบ้านละลม ต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย  
จังหวัดนครราชสีมา ณ วัดละลม เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  

 
 
 



๑๕๘ 
 

 

 

ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ ฉายา นาสกุล : พระมหามนัสวี  ฐิตธมฺโม (อารยะนรากูล) 
วัน/เดือน/ปีเกิด : วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๒ อายุ ๓๐ ปี 
สถานที่เกิด : ๓๗๓ ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  
   จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
การศึกษา : นักธรรมเอก เปรียญธรรม ๕ ประโยค 
 : ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อุปสมบท : วันอาทิตย์ ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ พรรษา ๘ 
เข้าศึกษา : เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ที่อยู่ปัจจุบัน : วัดละลม ต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ต าแหน่งท างาน   : ครูพระสอนศีลธรรมประจ าโรงเรียนบ้านละลม 
    : ครูสอนพระปริยัติธรรมนักธรรม วัดละลม 

 
 

รูปภาพ 



 

 

ภาคผนวก 
 



๑๒๐ 
 

 

ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย 

  



๑๒๑ 
 

 

 
  



๑๒๒ 
 

 

 



๑๒๓ 
 

 

  



๑๒๔ 
 

 

 
 



๑๒๕ 
 

 

  



๑๒๖ 
 

 

ภาคผนวก ข 
ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 



๑๒๗ 
  

 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เป็นรายข้อ (IOC) ของแบบสอบถาม 
เรื่อง การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

******************* 

 



๑๒๘ 
  

 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 
 

 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเที่ยวตรง 

ของแบบสอบถาม (Try Out) 
  



๑๓๐ 
 

 

 



๑๓๑ 
 

 

ภาคผนวก ง 
ผลการหาค่าความเชื่อมันของเครื่องมือ (Try out) 

  



๑๓๒ 
 

 

 
  



๑๓๓ 
 

 

 
  



๑๓๔ 
 

 

ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย



๑๓๕ 
 

 

 
  



๑๓๖ 
 

 

 
  



๑๓๗ 
 

 

 
  



๑๓๘ 
 

 

 
  



๑๓๙ 
 

 

 
  



๑๔๐ 
 

 

 
  



๑๔๑ 
 

 

 
  



๑๔๒ 
 

 

 
  



๑๔๓ 
 

 

  



๑๔๔ 
 

 

ภาคผนวก ฉ 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

  



๑๔๕ 
 

 

 
 

แบบสอบถาม 
ชื่อเรื่อง การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
ผู้วิจัย 

พระมหามนัสวี  ฐิตธมฺโม 
 

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “การส่งเสริม
พระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา” โดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ 

ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอ

โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ๔ ด้าน ๑) ด้านการวางแผน (Plan)  ๒) ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) 
๓) ด้านการตรวจสอบ (Check) และ ๔) ด้านการปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) 

ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open – Ended - Questionaire ) เพ่ือให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้เสนอปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ 
ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่ าน ซึ่งผลจากข้อมูลจากการตอบ

แบบสอบถามในครั้งนี้ จะใช้ในการค้นคว้าวิจัยตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงขอใครขอความร่วมมือ ในการตอบ
แบบสอบถามนี้ทุกข้อตามความเป็นจริง ทั้งนี้ค าตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และการ
วิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นการศึกษาภาพรวมไม่ได้ศึกษาเป็นรายเฉพาะบุคคล 

 
 พระมหามนัสวี  ฐิตธมฺโม 

 นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๑๔๖ 
 

 

 
ส่วนที่ ๑ ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแจง: โปรดท าเครื่องหมาย ลงใน  ที่ก าหนดให้หรือเติมข้อความลงในช่องว่างให้
สมบูรณ์ 
 
๑. อายุ 
 ๑. ๒๑ - ๓๐ ปี ๒. ๓๑ - ๔๐ ปี  
 ๓. ๔๑ - ๕๐ ปี ๔. ๕๑ ปีขึ้นไป 
๒. พรรษา 
 ๑. ๑ - ๕ พรรษา ๒. ๖ - ๑๐ พรรษา   
 ๓. ๑๑ พรรษา ขึ้นไป ๔. ไม่มีพรรษา 
๓. วุฒิทางการศึกษานักธรรม 
 ๑. น.ธ.ตร ี ๒. น.ธโท  
 ๓. น.ธ.เอก        ๔. ไม่มีวุฒินักธรรม 
๔. วุฒิการศึกษาปริยัติธรรม 
 ๑. ประโยค ๑-๒, ป.ธ.๓     ๒. ป.ธ. ๔ - ป.ธ. ๖ 
 ๓. ป.ธ. ๗ - ป.ธ. ๙ ๔. ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม 
๕. วุฒิการศึกษาสามัญ 
 ๑. ประถมศึกษา ๒. มัธยมศึกษา 
 ๓. ปริญญาตรี             ๔. สูงกว่า ป.ตรี 
 
 
 
  



๑๔๗ 
 

 

ส่วนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

ค าชี้แจง :  โปรดกรอกเครื่องหมาย ลงในช่องว่างที่ตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด 
 

 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๑ ด้านการวางแผน (Plan) ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ 
วัดของท่านได้วางแผนเพ่ือก าหนดแนวทางการส่งเสริม
พระสงฆ์ให้ฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ 

   
  

๒ 
วัดของท่านได้ก าหนดแนวทางการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์
ที่ชัดเจน 

   
  

๓ 
วัดของท่านมอบหมายผู้ดูแลการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์
อย่างต่อเนื่อง 

   
  

๔ 
วัดของท่านก าหนดเกณฑ์การประเมินผลส าหรับผู้ทรง
พระปาฏิโมกข์ได้ 

   
  

๕ 
พระสงฆ์ผู้ดูแลได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการฝึก
สวดพระปาฏิโมกข์อย่างถูกต้อง 

   
  

๒. ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ มีการติดตามการปฏิบัติตามแผนการส่งเสริมพระสงฆ์ให้มี
การสวดพระปาฏิโมกข์ 

   
  

๒ มีการปฏิบัติตามแนวทางการส่งเสริมพระสงฆ์ให้ฝึกสวด
พระปาฏิโมกข ์

   
  

๓ พระสงฆ์ผู้ดูแลการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ให้ค าแนะน า
และก ากับการฝึกอย่างต่อเนื่อง 

   
  

๔ พระสงฆ์ได้ฝึกการสวดพระปาฏิโมกข์ตามรูปแบบการสวด
ที่ถูกต้อง 

   
  

๕ พระสงฆ์ที่สามารถสวดพระปาฏิโมกข์ได้ผ่านจะได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในพิธีกรรม 

   
  

 
 



๑๔๘ 
 

 

 

ส่วนที่ ๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ใน
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

๓.๑ด้านการวางแผน (Plan) 
 ปัญหา อุปสรรค  
   
 ข้อเสนอแนะ  
   

 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๓. ด้านการตรวจสอบ (Check) ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ พระสงฆ์ผู้ดูแลมีส่วนร่วมในการประเมินผลการสวดพระ
ปาฏิโมกข ์

   
  

๒ วัดของท่านส่งเสริมพระสงฆ์ให้มีการสวดพระปาฏิโมกข์      

๓ พระสงฆ์ผู้ดูแลมีการติดตามผลของพระสงฆ์ผู้ฝึกสวดพระ
ปาฏิโมกข ์

   
  

๔ มีการตรวจสอบผลการฝึกสวดจากพระสงฆ์ผู้ดูแลและ
พระสังฆาธิการ 

   
  

๕ มีการวัดผลหลังจากการฝึกสวดและมอบหมายให้สวดใน
พิธีกรรมจริง 

   
  

๔. ด้านปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ วัดของท่านมีการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการฝึกสวด
พระปาฏิโมกข์ให้ถูกต้องตามแบบแผน 

   
  

๒ วัดของท่านมีการพัฒนาขั้นตอนและวิธีการฝึกสวดพระ
ปาฏิโมกข์ให้ชัดเจนและพระสงฆ์น ามาใช้ได้จริง 

   
  

๓ พระสงฆ์ผู้ดูแลมีการด าเนินการด้านฝึกสวดพระปาฏิโมกข์
ให้เป็นไปตามระบบ 

   
  

๔ พระสงฆ์ผู้ดูแลและสามารถแนะน าวิธีการฝึกสวดพระ
ปาฏิโมกข์และช่วยแก้ไขปัญหาระหว่างการฝึก 

   
  

๕ ขั้นตอนการดูแลการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ของวัดของ
ท่านมีความเป็นกัลยาณมิตร 

   
  



๑๔๙ 
 

 

๓.๒ ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) 
 ปัญหา อุปสรรค  
   
   
 ข้อเสนอแนะ  
   
   
๓.๓ ด้านการตรวจสอบ (Check) 
 ปัญหา อุปสรรค  
   
   
 ข้อเสนอแนะ  
   
   
 
 ๓.๔ ด้านปรับปรุงให้เหมาะสม 
 ปัญหา อุปสรรค  
   
   
   
 ข้อเสนอแนะ  
   
   
 

ขอขอบพระคุณ/เจริญพรขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่านในการตอบแบบสอบถาม 
 
 

 พระมหามนัสวี  ฐิตธมฺโม 
 นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๑๕๐ 
 

 

ภาคผนวก ช 
แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 

  



๑๕๑ 
 

 

 
แบบสัมภาษณ ์

แบบเจาะลึก (Structured In-depth Interview) 
เรื่อง แนวทางการส่งเสริมพระทรงพระปาฏิโมกข์ของพระสงฆ์ในอ าเภอโชคชัย  

จังหวัดนครราชสีมา  
 

แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริม
พระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยแบ่งออกเป็น ๒ ตอนดังนี้ 
 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปส าหรับผู้ให้การสัมภาษณ์ 

ชื่อ / ฉายา  
ปัจจุบัน อายุ................ปี พรรษา..................ด ารงต าแหน่ง  
การศึกษาทางโลก..........................................การศึกษาทางธรรม  
วันที่ให้สัมภาษณ์.............................. เวลา.........................น. สถานที่  

 
ตอนที่ ๒ เป็นค าสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อมเสนอแนะ เกี่ยวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้

ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

๒.๑. ท่านเห็นว่า ปัจจุบัน การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา เป็นอย่างไร เมื่อพิจารณาตามรายด้าน ดังนี้ 
 ๒.๑.๑) ด้านการวางแผน (Plan)  
   
 ๒.๑.๒) ด้านการด าเนินงานตามแผน (Do)  
   
 ๒.๑.๓) ด้านการตรวจสอบ (Check)  
   
 ๒.๑.๔) ด้านการปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) 
   



๑๕๒ 
 

 

๒.๒ ท่านเห็นว่า ปัญหา อุปสรรค ในเรื่องการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ใน
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา อย่างไร เมื่อพิจารณาตามรายด้าน ดังนี้ 
 ๒.๒.๑) ด้านการวางแผน (Plan)  
   
 ๒.๒.๒) ด้านการด าเนินงานตามแผน (Do)  
   
 ๒.๒.๓) ด้านการตรวจสอบ (Check)  
   
 ๒.๒.๔) ด้านการปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) 
   
 

๒.๓ ท่านมีข้อเสนอแนะที่สามารถใช้เป็นการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ใน
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา อย่างไร เมื่อพิจารณาตามรายด้าน ดังนี้ 
 ๒.๓.๑) ด้านการวางแผน (Plan)  
   
 ๒.๓.๒) ด้านการด าเนินงานตามแผน (Do)  
   
 ๒.๓.๓) ด้านการตรวจสอบ (Check)  
   
 ๒.๓.๔) ด้านการปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) 
   
 

ขอขอบพระคุณ/เจริญพรขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน 
 
 

พระมหามนัสวี ฐิตธมฺโม 
นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  



๑๕๓ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 

ภาพถ่ายการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๕๔ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
๑. สัมภาษณ์พระครูพิทักษ์ปทุมากร เจ้าคณะอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ณ วัดใหม่

สระปทุม เมื่อวันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

          ๒. สัมภาษณ์พระครูพิทักษ์อรรถกิจ เจ้าคณะต าบลท่าจะหลง-ละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย  
ณ วัดหนองกก เมื่อวันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๕ 
 

 

 

 
 

๓. สัมภาษณ์พระครูพัฒนกิจจานุกิจ รองเจ้าคณะต าบลท่าอ่าง อ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา ณ วัดด่านเกวียน เมื่อวันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  

 
 

 
 

 
๔. สัมภาษณ์พระอธิการเพรียว อตฺตานุรกฺโข เจ้าอาวาสวัดละลม อ าเภอโชคชัย จังหวัด

นครราชสีมา ณ วัดละลม เมื่อวันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  

 
 

 



๑๕๖ 
 

 

 

 
 
๕. สัมภาษณ์นายวิเชียร นากระโทก รองนายกองค์การส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย  
จังหวัดนครราชสีมา ณ วัดละลม เมื่อวันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  

 
 

 
 
       ๖. สัมภาษณ์นายมนัสชัย ปล่องกระโทก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ ต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย  
จังหวัดนครราชสีมา ณ วัดละลม เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  

 
 
 

 



๑๕๗ 
 

 

 
 

 
 

      ๗. สัมภาษณ์นายโยธี  หมายถมกลาง ไวยาวัจกร วัดละลม ต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย  
จังหวัดนครราชสีมา ณ วัดละลม เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
 
 

 
 
       ๘. สัมภาษณ์นางสาวลัดดา  ถอยกระโทก  ชาวบ้านละลม ต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย  
จังหวัดนครราชสีมา ณ วัดละลม เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  

 
 
 



๑๕๘ 
 

 

 

ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ ฉายา นาสกุล : พระมหามนัสวี  ฐิตธมฺโม (อารยะนรากูล) 
วัน/เดือน/ปีเกิด : วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๒ อายุ ๓๐ ปี 
สถานที่เกิด : ๓๗๓ ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  
   จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
การศึกษา : นักธรรมเอก เปรียญธรรม ๕ ประโยค 
 : ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อุปสมบท : วันอาทิตย์ ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ พรรษา ๘ 
เข้าศึกษา : เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ที่อยู่ปัจจุบัน : วัดละลม ต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ต าแหน่งท างาน   : ครูพระสอนศีลธรรมประจ าโรงเรียนบ้านละลม 
    : ครูสอนพระปริยัติธรรมนักธรรม วัดละลม 

 
 

รูปภาพ 


