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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขต

ประเวศ กรุงเทพมหานคร  ๒) เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระภิกษุ สามเณรที่มีต่อการพัฒนา 
ศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร   โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน

บุคคล ๓) ศึกษา ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ที่มีต่อการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขต
ประเวศ กรุงเทพมหานคร   

ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการส ารวจจาก
แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับที่ ๐.๘๒๗ กับกลุ่มตัวอย่าง คือ พระภิกษุ สามเณร ในเขต
ประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ค่าเอฟ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด  และการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๑๒ รูปหรือคน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว่า 

 ๑. พระภิกษุ สามเณรในเขตประเวศ ที่มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาศาสนทายาทของคณะ
สงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดย (X =๓.๙๙, S.D = ๐.๗๙) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน  

 ๒. พระภิกษุ สามเณรที่มีต าแหน่งทางคณะสงฆ์ วุฒิการศึกษาสามัญ และวุฒิการศึกษา
ทางธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อต่อการศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
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โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ส่วนพระภิกษุ สามเณรที่มีอายุ พรรษา และ
วุฒิการศึกษาเปรียญธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

๓. ปัญหา อุปสรรค ต่อการศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
พบว่า ๑) ปัจจุบันพระภิกษุ สามเณรในเขต มีจ านวนลดลง ๒) พระภิกษุสามเณรส่วนใหญ่มักลาสิกขา
เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว  ๓) คณะสงฆ์ขาดนโยบายในการชักชวนให้ เกิดศาสนทายาทเพ่ิม  
ข้อเสนอแนะคือ ๑) คณะสงฆ์เขตประเวศควรมีนโยบายในการสรรหาศาสนทายาทเพ่ิม ๒) ควรมีการ
สร้างแรงจูงใจ หรือมอบหมายงานให้ศาสนทายาทให้ปฏิบัติหน้าที่ตามสายการศึกษาที่ส าเร็จมา ๓) 
คณะสงฆ์ควรปฏิบัติการเชิงรุกเพ่ือจะสรรหาศาสนทายาทเข้ามาบวชให้พระพุทธศาสนา 
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Abstract 
The objectives of this research were 1) to study the development of 

religious heirs of Sangha organization in Prawet district, Bangkok, 2) to compare the 
monks and novices’ opinions towards development of religious heirs of Sangha 
organization in Prawet district, Bangkok, classified by personal factors, 3) to study 
problems, obstacles and suggestions towards the development of religious heirs of 
Sangha organization in Prawet district, Bangkok.  

The research methodology is the mixed methods which the quantitative 
research by survey from questionnaires  which had the whole confidence value of 
0.827 with the sample group of monks and novices in Prawet district, Bangkok by 
using the grouping randomization method.  The data were analyzed through 
frequency, percentage, mean, standard deviation. T-test, F-test and one-way analysis 
of variance and testing of the difference of mean on each pair with the least 
significant difference method and the qualitative research by in-depth interviews with 
12 key informants. The data analysis was the descriptive content analysis. 

 

The research findings were found as following: 
1 .  The opinions level of monks and novices towards the development of 

religious heirs of Sangha organization in Prawet district, Bangkok in overall, it was at a 
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high level (X = 3.79). When considered in each aspect, it was found that it was at a high 
level in all aspects. 

2. The monks and novices who had the differences of general education and 
Dhamma Studies, had the opinions towards the religious heirs of Sangha organization in 
Prawet district, Bangkok in overall indifferently. It rejected the research hypothesis. But 
the monks and novices who had the difference of age. Ordination age and Pali 
Education, had the opinions to the religious heirs of Sangha organization in Prawet 
district, Bangkok in overall differently and significantly statistically at the 0.05 level. It 
accepted the research hypothesis. 

3. The problems and obstacles towards the religious heirs of Sangha 
organization in Prawet district, Bangkok, were found that 1) at the present the numbers 
of monks and novices decrease, 2) when the monks and noivces get the higher 
education, they disrobe from the monkhood and novicehood for working, 3) the Sangha 
organiation lack of policy to increase more numbers of religious heirs. Suggestions are: 
1) the the Sangha organiation in Prawet district , Bangkok should have the policy to 
increase more numbers of religious heirs, 2) should create the motivation or assign the 
works for the religious heirs after finished higher education, 3) the Sangha organization 
should have the positive working approach for recruiting the religious heirs to ordain in 
Buddhism. 
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(Try out) ๑๙๙ 
ภาคผนวก ง ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย ๒๐๑ 
ภาคผนวก จ หนังสือของความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย ๒๐๔ 
ภาคผนวก ฉ แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ๒๐๖ 
ภาคผนวก ช หนังสือของความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

(Key informants) ๒๑๖ 
ภาคผนวก ซ แบบสัมภาษณ์ ๒๒๙ 
ภาคผนวก ฌ รูปภาพสัมภาษณ์เชิงลึก ๒๓๓ 

ประวัติผู้วิจัย ๒๔๑ 



ซ 

 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี  หน้า 
๒.๑ ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๒๑ 
๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาศาสนทายาท ๕๐ 
๒.๓ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย ๗๑ 
๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๗๙ 
๓.๑ แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัย  ๘๕ 
๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ๙๓ 
๔.๒ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขต

ประเวศ กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวม   ๙๖ 
๔.๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กับการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ด้านการฝึกอบรม ๙๗ 
๔.๔ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กับการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ด้านการศึกษา ๙๘ 
 ๔.๕  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กับการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ด้านการพัฒนา    ๙๙ 
๔.๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กับการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ตามหลักภาวนา ๔ ดยภาพรวม    ๑๐๐ 
๔.๗ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กับการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ตามหลักภาวนา ๔ ด้านกายภาวนา    ๑๐๑ 
๔.๘ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กับการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ตามหลักภาวนา ๔ ด้านสีลภาวนา    ๑๐๒ 
๔.๙ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กับการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ตามหลักภาวนา ๔ ด้านจิตภาวนา   ๑๐๓ 
๔.๑๐ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กับการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ตามหลักภาวนา ๔ ด้านปัญญาภาวนา    ๑๐๔ 
๔.๑๑ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระภิกษุ  สามเณรที่มีต่อการ

พัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ตามปัจจัย
ส่วนบุคคล ด้านอายุ ๑๐๕ 

 



ฌ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางท่ี  หน้า 
๔.๑๒ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด

ของด้านอายุ ต่อการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม อายุ ด้านภาพรวม ๑๐๗ 

๔.๑๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ
ด้ านอายุ  ต่ อการพัฒ นาศาสนทายาทของคณ ะสงฆ์ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม อายุ ด้านกายภาวนา ๑๐๘ 

๔.๑๔ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระภิกษุ สามเณรที่มีต่อการพัฒนาศาสน
ทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้าน
พรรษา   ๑๐๙ 

๔.๑๕ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด
ของด้านพรรษา ต่อการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม พรรษา ด้านภาพรวม ๑๑๑ 

๔.๑๖ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด
ของด้านพรรษา ต่อการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม พรรษา ด้านกายภาวนา ๑๑๒ 

๔.๑๗ การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศาสนทายาทของ
คณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้าน
ต าแหน่งทางคณะสงฆ์ ๑๑๓ 

๔.๑๘ การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศาสนทายาทของ
คณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ด้านวุฒิการศึกษาทางธรรม ๑๑๕ 

๔.๑๙ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด
ของด้านวุฒิการศึกษาทางธรรม ต่อการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตาม วุฒิการศึกษาทางธรรม ด้านจิตภาวนา ๑๑๗ 

๔.๒๐ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด
ของด้านวุฒิการศึกษาทางธรรม ต่อการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตาม วุฒิการศึกษาทางธรรม ด้าน
ปัญญาภาวนา ๑๑๘ 

   



ญ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางท่ี  หน้า 
๔.๒๑ การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศาสนทายาทของ

คณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ด้านวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ๑๑๙ 
๔.๒๒ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด

ของด้านวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ต่อการพัฒนาศาสนทายาทของคณะ
สงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตาม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 
ด้านภาพรวม ๑๒๑ 

๔.๒๓ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด
ของด้านวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ต่อการพัฒนาศาสนทายาทของคณะ
สงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตาม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 
ด้านกายภาวนา ๑๒๒ 

๔.๒๔ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด
ของด้านวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ต่อการพัฒนาศาสนทายาทของคณะ
สงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตาม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 
ด้านจิตภาวนา ๑๒๓ 

๔.๒๕ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด
ของด้านวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ต่อการพัฒนาศาสนทายาทของคณะ
สงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตาม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 
ด้านปัญญาภาวนา ๑๒๔ 

๔.๒๖ สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ การพัฒนาศาสน
ทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล ๑๒๕ 

๔.๒๗ ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขต
ประเวศ กรุงเทพมหานคร ด้านการอบรม ๑๒๗ 

๒.๒๘ ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขต
ประเวศ กรุงเทพมหานคร ด้านการอบรม ๑๒๘ 

๔.๒๙ ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขต
ประเวศ กรุงเทพมหานคร ด้านการศึกษา ๑๒๙ 

   



ฎ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางท่ี  หน้า 
๔.๓๐ ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขต

ประเวศ กรุงเทพมหานคร ด้านการศึกษา ๑๓๐ 
๔.๓๑ ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขต

ประเวศ กรุงเทพมหานคร ด้านการพัฒนา ๑๓๑ 
๔.๓๒ ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขต

ประเวศ กรุงเทพมหานคร ด้านการพัฒนา ๑๓๒ 
๔.๓๓ ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขต

ประเวศ กรุงเทพมหานคร ด้านกายภาวนา ๑๓๓ 
๔.๓๔ ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขต

ประเวศ กรุงเทพมหานคร ด้านกายภาวนา ๑๓๔ 
๔.๓๕ ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขต

ประเวศ กรุงเทพมหานคร ด้านสีลภาวนา ๑๓๕ 
๔.๓๖ ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขต

ประเวศ กรุงเทพมหานคร ด้านสีลภาวนา ๑๓๖ 
๔.๓๗ ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขต

ประเวศ กรุงเทพมหานคร ด้านจิตภาวนา ๑๓๗ 
๔.๓๘ ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขต

ประเวศ กรุงเทพมหานคร ด้านจิตภาวนา ๑๓๘ 
๔.๓๙ ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขต

ประเวศ กรุงเทพมหานคร ด้านปัญญาภาวนา ๑๓๙ 
๔.๔๐ ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขต

ประเวศ กรุงเทพมหานคร ด้านปัญญาภาวนา ๑๔๐ 

 

 

 

 
 



ฏ 

 

สารบัญภาพ 

แผนภาพที ่  หน้า 
๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๘๒ 

๔.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ๑๖๐ 
๔.๒ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการสังเคราะห์งานวิจัย ๑๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฐ 

 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 

อักษรย่อในสารนิพนธ์ฉบับนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนคัมภีร์ภาษาไทย ใช้ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

การอ้างอิงพระไตรปิฎกจะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังอักษรย่อชื่อคัมภีร์ เช่น ที.สี. (บาลี)  

๙/๒๗๖/๙๗. ที.สี. (ไทย) ๙/๒๗๖/๙๘. หมายถึง ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ ภาษาบาลี 
เล่ม ๙ ข้อ ๙๗ หน้า ๗๙ ฉบับจุฬาเตปิฎก  ๒๕๐๐, ทีฆนิกาย สีลขันธวรรคปาลิ ภาษไทย เล่ม ๙ ข้อ 
๒๗๖ หน้า ๙๘ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ 

ส่วนคัมภีร์อรรถกถา จะระบุชื่อคัมภีร์ ล าดับเล่ม (ถ้ามี)/เช่น ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๗๖/๒๔๐ 
หมายถึง ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิสาสินี สีลกฺขนฺธวคฺคอฏฺฐกถา ภาษาบาลี เล่ม ๑ ข้อ ๒๗๖ หน้า ๒๔๐ 
ฉบับจุฬาอฏฺฐกถา ตามล าดับดังนี้ 

 

ก. ค าย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก  

พระสุตตันตปิฎก 

ค าย่อ ชื่อคัมภีร์ ภาษา 

ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ม.มู. (ไทย) = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
ส .สฬา. (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.ทุก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ปญฺจก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ฉกฺก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ทสก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.เอกาทสก. (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย เอกาทสกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 
ขุ.ธ. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท (ภาษาไทย) 
ขุ.ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส (ภาษาไทย) 



๑ 

บทท่ี ๑ 
 

บทน ำ 
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 สถาบันพระพุทธศาสนานั ้น เป ็นสถาบันหลักที ่ส าค ัญสถาบันหนึ ่งของสังคมไทย
ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชน  และด ารงตนตามหลักพระธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนามีพระสงฆ์เป็นผู้น าในการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ พระสงฆ์จึง
นับว่าเป็นพุทธบริษัทที่ส าคัญในการรักษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญก้าวหน้าและ
มั่นคงยั่งยืนถาวรถึงอนุชนรุ่นหลัง พระศาสนาจึงต้องการศาสนทายาท ที่ความรู้ ความสามารถ  ทั้ง
ทางด้านปริยัติ และปฏิบัติ มีสีลาจารวัตรสมควรแก่สมณะสัญญา มีทักษะรอบตัว อันจะน าพาความ
เจริญมาสู่พระศาสนา  
 ในปัจจุบันคณะสงฆ์ไทยน าโดยมหาเถระสมาคมได้ท าการปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์แบ่ง
ออกเป็น ๖ ด้าน+๑  คือ ๑) ด้านการปกครอง ๒) ด้านการศาสนศึกษา ๓) ด้านศึกษาสงเคราะห์  
๔) ด้านการเผยแผ่ ๕) ด้านสาธารณูปการ ๖) ด้านสาธารณะสงฆ์เคราะห์ และ + ๑ คือ การพัฒนา
พุทธมลฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก พระสงฆ์จึงมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อน
พระพุทธศาสนา และกิจการคณะสงฆ์ พระภิกษุ สามเณร ในฐานะของศาสนทายาท ที่จะต้องสืบทอด
อายุพระพุทธศาสนา และขับเคลื่อนกิจการคณะสงฆ์ จึงจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาตนให้ มีความรู้ 
ความสามารถ มีทักษะและกลยุทธ์ต่างๆ ทั้งทางด้านปริยัติ และด้านปฏิบัติ เพ่ือจะให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิ์ภาพตามท่ีองค์กรต้องการอยู่ในขณะนี้ 
 ในยุคปัจจุบันถือได้ว่า การศึกษาเป็นกลไกที่ส าคัญที่จะพัฒนาให้มนุษย์มีความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับการใช้เหตุผล เพ่ือแสวงหาสิ่งที่ดีให้ชีวิตตนเองและสังคม 
ตลอดจนถึงความรู้ในการด ารงชีพอย่างมีคุณภาพ จึงเป็นหน้าที่ของการจัดระบบการศึกษาที่จะค้นให้
พบว่ามนุษย์แต่ละคนมีความสามารถในด้านใด และพยายามส่งเสริมให้มนุษย์ทุกคนได้มีโอกาสพัฒนา
ทักษะตามความสามารถและความถนัดของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งได้รับการศึกษาอย่างเสมอ
ภาค สังคมใดที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีการศึกษาเฉลี่ยระดับสูงจนส่งผลให้ประชาชนมีความสามารถใน
การด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๒๔ 
มาตรา ๖ กล่าวว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 



๒ 

ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ในการด ารงชีวิตสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข”๑   
 การเรียนรู้ที่ดี ที่ถูกต้องจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์
ความรู้สึกนึกคิดนั้นเป็นปัจจัยก าหนดการด าเนินชีวิตของมนุษย์ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมต่างๆ ว่าจะ
ด าเนินชีวิตอย่างไร แต่ทุกวันนี้มนุษย์ยังไม่สามารถจัดระบบชีวิตและสังคมให้เกิดความสมดุลเกิด
ความสุขในสังคมได้ เพราะการเรียนรู้มีการพัฒนาไปในแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งการศึกษาในศิลปะ
วิทยาการ ความรู้ในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่ เน้นการศึกษาโดยใช้วิชา หรือ ศาสตร์ เป็นตัวตั้ง แต่ไม่
น าเอาศีลธรรมมาควบคู่ก ากับไปด้วย ท าให้มนุษย์ทุกวันนี้ขาดศีลธรรมไม่เข้าใจความเป็นจริงแห่งชีวิต 
ไม่รู้จักวิธีการด าเนินชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างถูกต้องดีงาม มีแต่จะน าเอาวิชาความรู้หรือ
ศาสตร์ที่ได้ร่ าเรียนมาใช้เป็นเพียงเครื่องมือ เป็นศาสตราวุธ ใช้ในการต่อสู้ แก่งแย่งช่วงชิง ฉะนั้นสังคม
จึงเต็มไปด้วยการแข่งขันแย่งชิงในรูปแบบต่างๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งและรุนแรงในสังคม
เพ่ิมมากขึ้น ในยุคโลกาภิวัตน์ระบบทุนนิยมแบบบริโภคนิยม ท าให้คนจนส่วนใหญ่ในสังคม และคน
รวยซึ่งมีความสามารถในการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรไม่เท่าเทียมกัน ย่อมท าให้เกิดช่องว่าง 
เกิดเป็นประชาชน ๒ ฝ่ายขึ้น ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งก าลังในการแย่งชิงทรัพยากรใดมากกว่า อีกฝ่ายซึ่ง
ด้อยกว่าก็จะต่อสู้คัดค้านความขัดแย้งก็จะเกิดข้ึนและน าไปสู่ความรุนแรงในที่สุด๒ 
 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้น าเสนอว่า สิ่งที่ท าให้มนุษย์เป็นสัตว์
พิเศษนั้นได้แก่ สิกขา หรือการศึกษา คือ การเรียนรู้ การฝึกฝนตนเอง ฉะนั้น เมื่อมนุษย์ได้รับ
การศึกษา การฝึกฝน อบรม หรือได้รับการพัฒนาดีแล้ว จึงได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ๓ดังพระพุทธ
พจน์ที่ตรัสเรื่องการฝึกตนกับพระอานนท์ว่า “ในหมู่มนุษย์ คนที่อดกลั้นถ้อยค าล่วงเกินได้๔  ชื่อว่าเป็น
ผู้ฝึกตนได้แล้ว เป็นผู้ประเสริฐที่สุด ม้าอัสดง ม้าอาชาไนย ม้าสินธพ ช้างใหญ่ที่ได้รับการฝึกหัดแล้ว
เป็นสัตว์ประเสริฐ แต่คนที่ฝึกตนได้แล้ว ประเสริฐกว่าสัตว์พาหนะเหล่านั้น๕   
 จึงกล่าวได้ว่าการพัฒนาศาสนทายาท พระภิกษุ สามเณร ให้มีคุณภาพมีสมรรถนะหรือมี
ขีดความสามารถ ในการที่จะจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวร จึงเป็นหัวใจส าคัญที่องค์กร 

๑กระทรวงศึกษาธิการ, พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา , 
๒๕๔๒), หน้า ๑. 

๒พระไพศาล วิสาโล, พุทธศำสนำไทยในอนำคต แนวโน้มและทำงออกจำกวิกฤต, (กรุงเทพมหานคร : 
มูลนิธิสดศรี สฤษดิ์วงศ,์๒๕๔๖), หน้า ๔๘๓. 

๓พระพหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๐), หน้า ๑๑. 
๔ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๒๑/๑๓๓. 
๕ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๓/๔๘. 



๓ 

จะต้องส่งเสริม และบริหารจัดการ อยู่ตลอดเวลา พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้น าเสนอ
ว่า การบริหาร หมายถึงการท างานให้ ส าเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน เมื่อว่าตามค านิยามนี้ การบริหารใน
พระพุทธศาสนาเริ่มมีขึ้น เป็นรูปธรรมสองเดือน นับจากวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนา
เป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ซึ่งท าให้เกิดพระสังฆรัตนะขึ้นเมื่อมีพระสังฆรัตนะเป็นสมาชิกใหม่เกิดขึ้น 
ในพระพุทธศาสนาอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ต้องบริหารคณะสงฆ์วิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ ในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ซึ่งด ารงสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า ๒,๕๐๐ ปีเป็นเรื่องราวให้ เราได้
ศึกษา เรื่องพุทธวิธีบริหารนอกจากนี้ยังมีพุทธพจน์ที่ เกี่ยวเนื่องกับการบริหารกระจายอยู่ใน 
พระไตรปิฎก การศึกษาพุทธพจน์เหล่านี้ก็จะท าให้ทราบถึงพุทธวิธีบริหาร๖  
 พระศาสนาจะเจริญ ศาสนาจะดี จะมีความเจริญมั่นคงจะต้องประกอบด้วย 
 ๑. มีศาสนทายาทผู้ทรงศีลทรงธรรม มีกุศโลบายในการบริหารงานหรือจัด งานพระ
ศาสนา และมีการปกครอง พระภิกษุสามเณร ลูกวัดให้อยู่ในพระธรรมวินัยได้ดี 
 ๒. มีธรรมดีคือ มีการให้การศึกษาอบรมกาย อบรมศีล อบรมจิตใจ และอบรมปัญญาด้วย 
ทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติภาวนาธรรม ที่ให้เกิดผลเป็นปฏิเวธที่ดี  
 ๓. มีพระดีคือ มีปูชนียวัตถุได้แก่ พระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธปฏิมาท่ีน่าเลื่อมใส  
 ๔. มีการจัดสถานที่วัดคือมีการจัดระเบียบแผนผังภายในวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สงบ 
ร่มรื่น เป็นที่สัปปายะ คือ เป็นที่เหมาะแก่การศึกษาและปฏิบัติธรรม กล่าวคือเป็นศูนย์รวมของสาธุชน 
ผู้ใฝ่เรียนรู้และปฏิบัติพระสัทธรรมหาความสงบทางใจ และเหมาะสมแก่ผู้ต้องการประกอบการบุญ 
กุศลเป็นอริยทรัพย์๗  
 ในส่วนของการพัฒนาศาสนทายาท ของคณะสงฆ์ กรุงเทพมหานคร พ่ึงเห็นความส าคัญ
ของการพัฒนา พระภิกษุสามเณรของตน พร้อมทั้งน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสารวิทยาการสมัยใหม่ 
เข้ามาเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาในเขตการปกครองของตน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นส่วนช่วยพาองค์กร
อยู่รอดและปรับทัศนคติที่มีการแข่งขันสูง ด้วยการเพ่ิมพูนซึ่งองค์ความรู้ ทักษะความช านาญ และ
ความสามารถในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของพระภิกษุสามเณรในเขตอยู่ตลอดเวลา  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเสนอการพัฒนาศาสนทายาท ตามวิถีพุทธอันจะน าไปสู่กระบวนการพัฒนา
มนุษย์ที่ยั่ งยืนโดยมีหลักที่ เรียกว่าภาวนา ๔ อันเป็นหลักพุทธธรรม คือ ค าสอนเดิมแท้ของ
พระพุทธเจ้า ซึ่งมีลักษณะที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ ให้การยอมรับศักยภาพของมนุษย์ถือว่ามนุษย์เป็น

๖พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหำร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง 
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๔. 

๗รัฐพล เย็นใจมา, “การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล”, วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรมหำบัณฑิต 
สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒). 



๔ 

ผู้ที่สามารถฝึกฝน หรือพัฒนา ได้จนถึงขั้นบรรลุเป็นผู้ประเสริฐสุดด้วยการพัฒนาตนเอง หลักภาวนา 
๔ ได้แก่๘ 

๑. กายภาวนา การเจริญกาย, พัฒนากาย, การฝึกอบรมกาย ให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่ง
ทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้งห้าด้วยดี และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณ มิให้เกิดโทษ ให้

กุศลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญ, การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
๒. สีลภาวนา การเจริญศีล, พัฒนาความประพฤติ, การฝึกอบรมศีล ให้ตั้งอยู่ในระเบียบ

วินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดี เกื้อกูลแก่กัน 
๓. จิตภาวนา การเจริญจิต, พัฒนาจิต, การฝึกอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งม่ันคงเจริญงอกงาม

ด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เช่น มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทนมีสมาธิ และสดชื่น เบิกบาน เป็นสุข
ผ่องใส เป็นต้น 

๔. ปัญญาภาวนา การเจริญปัญญา, พัฒนาปัญญา, การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ่ง
ทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถท าจิตใจให้เป็นอิสระ ท าตนให้
บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา 
 ดังนั้น การพัฒนา ฝึกฝน อบรม เพ่ือให้มนุษย์มีความรู้ มีจริยธรรม มีความมั่นคงในหลัก
ค าสอนทางพระพุทธศาสนามีความเข้าใจในปัญหาของชีวิต จึงจ าเป็นที่ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือ
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาขึ้น โดยการช่วยกันส่งเสริมให้ศาสนทายาท ได้รับการพัฒนาตนเองจนถึงการ
บรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิต และให้บุคคลที่ฝึกฝนอบรมแล้วเป็นที่พ่ึงของสังคม ด้วยการน าเอา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม และเป็นไปตาม
ระเบียบแบบแผนของสังคมที่ก าหนดไว้ เพราะหลักธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนาที่มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่เอ้ือเฟ้ืออ านวยประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม ด้วยเหตุ
ที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงเห็นความสนใจที่จะศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาศาสนทายาท ของคณะสงฆ์เขต
ประเวศ กรุงเทพมหานคร  ด้วยใช้แนวคิดและทฤษฏีของนัทเลอร์ คือ การฝึกอบรม การศึกษา การ
พัฒนา ประยุกต์ใช้เข้ากับหลักทางพระพุทธศาสนา คือ ภาวนา ๔ ประกอบไปด้วย กาย สีล จิต และ
ปัญญา เพ่ือให้ปรากฏชัดและเป็นรูปประธรรม สามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างจริงจังและ
เหมาะสมได้ต่อไป 
 
 

๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนำนุกรมพุทธศำสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : 
การศาสนา, ๒๕๔๖), หน้า ๑๐๖. 



๕ 

๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 
 ๑.๒.๑ การพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เป็นอย่างไร 
 ๑.๒.๒ ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระภิกษุ สามเณรที่มีต่อการพัฒนาศาสนทายาท
ของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 
 ๑.๒.๓ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ต่อการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขต
ประเวศ กรุงเทพมหานคร มีอะไรบ้าง 
 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร   
 ๑.๓.๒ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระภิกษุ สามเณรที่มีต่อการพัฒนาศาสน
ทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร   โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 ๑.๓.๓ เพ่ือศึกษา ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ที่มีต่อการพัฒนาศาสนทายาทของ
คณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร   
 

๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 
 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาศา
สนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร   ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน คือ ๑. ฝึกอบรม 
(Training) ๒. การศึกษา (Education) ๓. การพัฒนา (Development)๙ และ ภาวนา ๔ คือ ๑. 
กายภาวนา  
๒. สีลภาวนา ๓. จิตภาวนา ๔. ปัญญาภาวนา๑๐ 
 
 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ได้ก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  

 ๙Leonard Nadler, Corporate Human Resources Development., (New York: American 
for Training and Development, 1980), p. 5.  
 ๑๐พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ . ปยุตฺ โต ) ,  พจนำนุกรมพุทธศำสตร์ ฉบับประมวลธรรม , 
(กรุงเทพมหานคร : การศาสนา, ๒๕๔๖), หน้า ๑๐๖.  



๖ 

 ตัวแปรต้น ( Independent variable) ได้แก่  ข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม คือ  อายุ พรรษา ต าแหน่งทางคณะสงฆ์ วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษานักธรรม 
วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม และทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของนัทเลอร์ ๓ ด้าน คือ  
๑. ฝึกอบรม (Training) ๒. การศึกษา (Education) ๓. การพัฒนา (Development)๑๑ 
 ตัวแปรตำม (Dependent variable) ได้แก่ “การพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขต
ประเวศ กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตเนื้อหาโดยสังเคราะห์จากหลักภาวนา ๔  ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น ๔ ด้าน คือ ๑. กายภาวนา ๒. สีลภาวนา ๓. จิตภาวนา ๔. ปัญญาภาวนา๑๒ 
 
 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกร/ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 

 ในการศึกษาวิ จั ย เรื่ องนี้  “การ พัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ” ครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี โดยวิจัยแบบเชิงปริมาณ ใช้แบบส ารวจ วิจัยแบบ
เชิงคุณภาพ ใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ ได้ก าหนดขอบข่ายประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 ๑.๔.๓.๑ ประชำกร ได้แก่ พระภิกษุ สามเณร ในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จ านวน 
๓๐๕ รูป 
 ๑.๔.๓.๑ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ 
  ๑) กลุ่มพระสังฆาธิการ    จ านวน ๓ รูป 
  ๒) กลุ่มข้าราชการ    จ านวน ๓ คน 
  ๓) กลุ่มประชาชน    จ านวน ๓ คน 
  ๔) นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ  จ านวน ๓ รูป 
 ๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนสถำนที่ 
 พ้ืนที่ในการวิจัย ได้แก่ วัดในเขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร จ านวน ๕ วัด ประกอบด้วย 

 ๑. วัดทุ่งเศรษฐี  จ านวน ๓๐ รูป 
 ๒. วัดทุ่งลานนา  จ านวน ๒๐ รูป  
 ๓. วัดตะกล่ า  จ านวน ๓๐ รูป 
 ๔. วัดลาดบัวขาว  จ านวน ๓๕ รูป  
 ๕. วัดกระทุ่มเสือปลา จ านวน ๕๙ รูป  

 ๑๑Leonard Nadler, Corporate Human Resources Development., (New York: American 
for Training and Development, 1980), p. 5. 
 ๑๒พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ . ปยุ ตฺ โต ) ,  พจนำนุกรมพุทธศำสตร์ ฉบับประมวลธรรม , 
(กรุงเทพมหานคร : การศาสนา, ๒๕๔๖), หน้า ๑๐๖.   



๗ 

๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
 ระยะเวลาในการวิจัยตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ รวม ๖ เดือน 
 

๑.๕ สมมติฐำนกำรวิจัย  

 ๑.๕.๑ พระภิกษุสามเณร ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาศาสนทายาท
ของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน  
 ๑.๕.๒ พระภิกษุสามเณร ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาศาสนทายาท
ของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน  
 ๑.๕.๓ พระภิกษุสามเณร ที่มีต าแหน่งทางคณะสงฆ์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
 ๑.๕.๔ พระภิกษุสามเณร ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
 ๑.๕.๕ พระภิกษุสามเณร ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
 ๑.๕.๖ พระภิกษุสามเณร ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน  
 

๑.๖ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย  
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจของความหมายในการท าวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศาสนทายาทของ
คณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  ” ผู้วิจัยก าหนดความหมายต่างๆ ของการใช้ค าในวิจัยดังนี้ 
 

 กำรพัฒนำศำสนทำยำท หมายถึง กระบวนการเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ 
ประสบการณ์ และทัศนคติอันเหมาะสมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้พระภิกษุ สามเณร สามารถพัฒนา
ตนเองทันต่อการเปลี่ยนแปลง และพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในที่นี้ได้ก าหนดการพัฒนาไว้แนวตามทางของนัทเลอร์ คือ การอบรม , 
การศึกษา, การพัฒนา ประยุตก์เข้ากับหลักภาวนา ๔  คือ กายภาวนา, สีลภาวนา, จิตภาวนา, ปัญญา
ภาวนา  
 ศำสนทำยำท หมายถึง พระภิกษุ สามเณร ผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ในเขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร จ านวน ๕ วัด ได้แก่ วัดทุ่งเศรษฐี, วัดทุ่งลานนา, วัดตะกล่ า, วัดลาดบัวขาว, 
วัดกระทุ่มเสือปลา  



๘ 

 กำรอบรม หมำยถึง โครงการอบรมพระนวกะ โครงการอบรมพระวิทยากร โครงการ
ฝึกอบรมพระนักเทศน์ โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน 
 กำรศึกษำ หมายถึง นักธรรม 
 กำรพัฒนำ หมายถึง การส่งเสริมศาสนทายาทด้าน ศีล สมาธิ ปัญญา 
 กำยภำวนำ หมายถึง การเจริญกาย , พัฒนากาย , การฝึกอบรมกาย ให้รู้จักติดต่อ
เกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้งห้าด้วยดี และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณ มิ
ให้เกดิโทษ ให้กุศลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญ, การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ 
 สีลภำวนำ หมายถึง การเจริญศีล, พัฒนาความประพฤติ, การฝึกอบรมศีล ให้ตั้งอยู่ใน
ระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดี เกื้อกูลแก่กัน 
 จิตภำวนำ หมายถึง การเจริญจิต, พัฒนาจิต, การฝึกอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมั่นคงเจริญ
งอกงามด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เช่น มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทนมีสมาธิ และสดชื่น เบิกบาน 
เป็นสุขผ่องใส 
 ปัญญำภำวนำ หมายถึง การเจริญปัญญา, พัฒนาปัญญา, การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจ
สิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถท าจิตใจให้เป็นอิสระ ท าตนให้
บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา 
 คณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร หมายถึง พระภิกษุสามเณร ในเขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 
 

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
 ๑.๗.๑. ท าให้ทราบการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร   
 ๑.๗.๒. ท าให้ทราบระดับความคิดเห็นของพระภิกษุ สามเณรของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ๑.๗.๓. ท าให้ทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อการพัฒนาศาสนทายาท
ของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร   
 ๑.๗.๔. น าองค์ความรู้ที่ได้ค้นพบจากการวิจัย เพ่ือน าเสนอต่อการพัฒนาศาสนทายาท
ของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาแต่ละ
แห่งต่อไป



๙ 

บทท่ี ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศาสนาทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร”  
ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานวิจัย ดังได้ประมวลสรุปเนื้อหาแนวคิด ทฤษฎี ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาศาสนทายาท 
 ๒.๓ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 
 ๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๕ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

 ๒.๒.๑ ควำมหมำยของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานเพ่ือให้
เกิดการปรับปรุงการท างานและเพ่ือให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของบุคลากร เป็นการพัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ และประสบการณ์ให้แก่บุคลากร และพัฒนาให้คนในองค์การมี
ความก้าวหน้า ทันสมัย และยังเป็นการเตรียมบุคลากรเพ่ือความก้าวหน้าไปสู่ระดับสูงขึ้นไป ดังนั้นจึง
มีความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้บุคลากรได้มีแนวทางในการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์การ ซึ่งได้มีผู้ให้ความหมายของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ไว้หลายท่านพอประมวลได้ดังนี้ 

 มีนักวิชาการ  ได้กล่าวถึง แนวคิดการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ว่า ในยุคโลกาภิ
วัตน์นี้ว่าทรัพยากรมนุษย์ เป็นกุญแจไขสู่ความส าเร็จของชาติ ถ้าหากประเทศใดประเทศหนึ่งมี
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ คุณภาพ และจริยธรรมสูง เชื่อว่า เราคงก้าวเข้าไปแข่งขันในโลกไร้
พรมแดนได้อย่างไม่ยากเย็นนัก มุมมองใหม่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามกรอบแนวคิดการ



๑๐ 

พัฒนาศักยภาพของมนุษย์ เพ่ือให้ธุรกิจสามารถน าไปเป็นรูปแบบเพ่ือพัฒนาองค์การที่น าไปสู่
ความส าเร็จได้ท้ังองค์การและประเทศชาติ ดังนี้๑ 

 ๑) ระดับจุลภาค เป็นระดับการเรียนรู้ในองค์การซึ่งการเรียนรู้ใน ระดับ คือ 

  ๑.๑) การเรียนรู้ของบุคคล (Individual Learning) หัวใจส าคัญอยู่ที่การเรียนรู้เกี่ยวกับ
แนวคิดในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๑.๒) ทีมการเรียนรู้ (Team Learning) เป็นรูปแบบการพัฒนาการท างานเป็นทีมที่มี
ลักษณะข้ามฝ่ายงาน การสั่งตนเอง และการจัดการความคิดที่แตกต่าง 

  ๑.๓) องค์การแห่งการเรียนรู้ (Organizational Learning) เป็นการเรียนรู้ระดับสูงสุด
ในองค์การ ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากการเกิดมีการเรียนรู้ การพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นี้
จะเน้นเรื่องการเรียนรู้ในสถานที่ท างาน การมีความคิดแบบเป็นระบบหรือบูรณาการ การพัฒนา
ตนเองเป็นบุคคลผู้รอบรู้การมีเป้าหมายร่วมกัน และการบูรณาการเพ่ือจัดการทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ๒) ระดับมหภาค เมื่อสามารถพัฒนาคนในองค์การให้เกิดการเรียนรู้ได้ ระดับแล้วก็จะก้าว
ไปสู่ระดับการพฒันาระดับมหภาคต่อไป ซึ่งมีอยู่ ระดับเช่นกัน คือ 

  ๒.๑) การพัฒนาระดับชุมชนหรือประเทศ เป็นการพัฒนาองค์ความรู้หรือเทคโนโลยี
ของเราเอง การมีลักษณะที่เรียกว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่เป็นสติปัญญาหรือมันสมองให้กับสังคมหรือ
ประเทศชาติ 
  ๒.๒) การพัฒนาระดับภูมิภาค เป็นการพัฒนาด้านวัฒนธรรมหรือการข้ามวัฒนธรรม
ที่จะเตรียมเข้าแข่งขันในระดับโลก พร้อมกับการพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ที่จะเข้า
แข่งขันในธุรกิจที่รุนแรงระดับภูมิภาค 

  ๒.๓) การพัฒนาสู่ระดับโลก เป็นระดับสุดยอดของการพัฒนา คือ สามารถบูรณา
การทั้งการเรียนรู้และการพัฒนาเข้ามาเป็นหนึ่งเดียว จนท าให้ประเทศของเราก้าวหน้าในสู่เวทีโลก
ระดับนานาชาติแบบนักกลยุทธ์ระดับโลกที่มีความพร้อมด้านศักยภาพของคนเทคโนโลยี การจัดการ
และทุนเป็นต้น 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือการศึกษาอบรมในพระพุทธศาสนายึดผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ดังจะเห็นได้จากการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการพัฒนาการและวุฒิภาวะของ
ผู้เรียน โดยที่พระพุทธเจ้าทรงเทียบความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนของบุคคลเข้ากับบัวสี่เหล่า และ

 ๑ดนัย เทียนพุฒ , ส่องโลกทรรศน์น ักบริหำร , (กรุงเทพมหานคร : ส าน ักพิมพ์จ ุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๕๕. 



๑๑ 

ทรงจ าแนกประเภทของบุคคลที่จะเข้ารับการศึกษาอบรมไปตามจริต ๖ และที่ส าคัญคือ พระพุทธเจ้า
มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตัวอย่างเช่น การบริหารงานบุคคลในพระพุทธศาสนา เรื่องตั้งแต่
การรับเข้ามาบวชที่ต้องมีการกลั่นกรองโดยคณะสงฆ์ พระพุทธเจ้าทรงมอบความเป็นใหญ่ให้คณะสงฆ์
ในการให้การอุปสมบทแก่กุลบุตร เมื่อบวชเข้ามาแล้ว พระบวชใหม่จะต้องได้รับการฝึกหัดอบรมและ
การศึกษาเล่าเรียนจากพระอุปัชฌาย์โดยอยู่ภายใต้การปกครองดูแลของท่านจนพรรษาครบ ๕ 
พรรษา๒ 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นับว่ามีความส าคัญยิ่งส าหรับองค์การ เพราะนโยบายคือ
หลักการที่ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ นโยบายจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยแนะ
แนวทางให้การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายจึงมีลักษณะที่ก าหนดให้
ผู้ปฏิบัติงานรู้ว่าจะต้องปฏิบัติอะไรบ้าง๓ 

 นโยบายที่ก าหนดขึ้นมักจะมีหลายระดับอาทิเช่นนโยบายวิสาหกิจ (Corporate policy) จะ
เป็นนโยบายที่ก าหนดขึ้นโดยยึดวัตถุประสงค์เป็นหลักและมุ่งน าองค์กรไปสู่การแข่งขันส่วนนโยบาย
เฉพาะ/แผนก (Divisional and Departmental policy) เป็นนโยบายที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้ฝ่ายหรือแผนก
สามารถวางแผนการปฏิบัติงานและวางแผนการแก้ปัญหา เพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมายของฝ่ายหรือแผนกนั้น 

 นอกจากนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) 
เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ ในระยะปานกลาง ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ระยะยาว และมีการด าเนินการต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๘ในด้าน
แนวคิดที่ยึด “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” ในทุกมิติอย่างเป็นองค์รวมและให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาที่สมดุล ทั้งด้านตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างระบบ
บริหารจัดการภายในที่ดีให้เกิดขึ้นในทุกระดับ อันจะท าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มี “คน” เป็น
ศูนย์กลางได้อย่างแท้จริง 

 แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญมีอยู่ ๒ ประการคือ๔ 

 ๑. เป็นแนวคิดที่มีมาแต่เดิมว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้เกิดขึ้นค่อนข้างชัดเจน
ในช่วงที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗ และต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ การ

 ๒พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีกำรบริกำร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๓๙. 
 ๓พะยอม วงศ์สารศรี, กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาการจัดการสถาบัน
ราชภัฎสวนดุสิต, ๒๕๔๐), หน้า ๒๖ - ๓๐. 
 ๔ธงชัย สมบูรณ์, กำรบริหำรและจัดกำรมนุษย์ในองค์กร, (กรุงเทพมหานคร : ปราชญ์สยาม, ๒๕๔๙), 
หน้า ๑๗. 



๑๒ 

ปฏิวัติอุตสาหกรรมท าให้มีการน าเอาเครื่องจักรเข้ามาใช้ในการอุตสาหกรรม เครื่องจักรกลายเป็นสิ่ง
ส าคัญส าหรับนายจ้าง ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นลักษณะการจัดการมนุษย์ในองค์กรที่
เน้นอ านาจนิยม โดยที่ผู้บริหารไม่ได้ให้ความส าคัญของทรัพยากรมนุษย์ ไม่ให้ความส าคัญของศักดิ์ศรี
ของความเป็นคน 

 รูปแบบต่อมาของการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรก็ คือแบบบิดาปกครองบุตร 
เป็นการจัดการมนุษย์ในองค์กรที่เกิดขึ้นหลังจากงานบริหารบุคคลที่เน้นอ านาจนิยม ทั้งนี้เพ่ือช่วย
แก้ปัญหาหรือหาทางให้การจัดการมนุษย์ในองค์กรไปได้รอดในสมัยนั้น ลักษณะส าคัญของการจัดการ
มนุษย์ในองค์กรแบบนี้ คือ องค์กรมีลักษณะเป็นครอบครัว บิดาคือนายจ้าง บุตรคือผู้ใช้แรงงาน บิดา
เป็นผู้ดูแลความประพฤติ อบรมสั่งสอนบุตรซึ่งยังพ่ึงตัวเองไม่ได้ การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องต่างๆ เช่น 
การให้รางวัล การลงโทษ อยู่ในอ านาจของบิดา การลงโทษอาจรุนแรงถึงขั้นให้ออกก็ได้ การบริหาร
ลักษณะนี้อาจช่วยแก้ปัญหาการบริหารชนิดแรกได้ในระยะแรกๆ 

 เมื่อการบริหารจัดการในลักษณะบิดาและบุตร ไม่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับองค์กร 
ส่วนใหญ่ได้แล้วก็มีระบบของการจัดการอีกแบบหนึ่งคือการจัดการมนุษย์ในองค์กรที่เน้นระบบ
ราชการหรือลัทธิส านักงาน (Bureaucracy) เป็นลักษณะการปกครองหรือการบริหารตามล าดับขั้น มี
กฎระเบียบข้อบังคับ มีการกวดขันเข้มงวด มีการเลือกเฟ้นผู้ปฏิบัติงาน มีการเขียนกฎเกณฑ์เป็นลาย
ลักษณ์อักษร ตลอดจนมีการเก็บรักษาเอกสาร แนวคิดของการจัดการมนุษย์ในองค์กรแบบนี้เห็นได้
ชัดเจนคือ ต้องมีระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนมีการควบคุมอย่างใกล้ชิด 

 รูปแบบต่อมาของการจัดการมนุษย์แบบระบบราชการที่เห็นได้ชัดในประเด็นต่อมาคือมี
การคัดเลือกผู้มีความสามารถสูงสุดเข้ามาปฏิบัติงาน และบรรจุคนให้เข้ากับงานเพ่ือมีประสิทธิภาพใน
การท างานสูงสุด โดยพยายามให้นักจิตวิทยาเข้ามาช่วยสร้างแบบทดสอบเพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
คัดเลือก มีการเขียนกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ นั้นเป็นลายลักษณ์อักษร และเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบ 
พร้อมทั้งเริ่มเก็บเอกสารข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบุคคลโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่บุคคลขึ้นด าเนินการเก็บ
เอกสารระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือแสดงความชัดเจนให้เป็นที่ยอมรับทั้งฝ่ายนายจ้างและผู้ใช้
แรงงาน 

 ลักษณะต่อมา เป็นการจัดการมนุษย์ในองค์กรที่มีผู้บริหารเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ 
ผู้บริหารงานบุคคลมีฐานะเป็นตัวกลางระหว่างนายจ้างกับผู้ใช้แรงงาน หรือผู้บริหารระดับสูงกับผู้ใช้
แรงงาน ผู้ใช้แรงงานมักจะมีองค์กรของตน เช่น สหภาพแรงงานหรือคณะกรรมการลูกจ้างเป็นที่
รวบรวมความคิดเห็น ความต้องการของผู้ใช้แรงงาน และเสนอข้อมูลนั้นๆ ต่อผู้บริหาร ผู้บริหาร งาน
บุคคลเป็นตัวกลางดังกล่าว ฉะนั้นดูเหมือนผู้บริหารงานบุคคลมีอ านาจมากแต่อันที่จริงการปฏิบัติ งาน
ในฐานะตัวกลางนั้นเป็นเรื่องยากมากเพราะจะต้องเข้ากับทั้งสองฝ่ายได้ดี รักษาผลประโยชน์ของทั้ง
ผู้บริหารสูงสุด และผู้ใช้แรงงานหรือลูกจ้างและนายจ้าง เพ่ือให้การปฏิบัติการเป็นตัวกลางประสบ



๑๓ 

ความส าเร็จอย่างดียิ่ง ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ผู้บริหารหันมาสนใจความเป็นมนุษย์ของผู้ใช้แรงงานมากข้ึน 
โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการ การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจ 

 ๒. แนวคิดแบบใหม่เป็นแนวคิดที่มีลักษณะตรงข้ามกับแนวคิดแรก คือ เป็นการประสาน
แนวความคิดของการจัดการตามแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) และการจัดการตามแนว
มนุษย์สัมพันธ์ (Human Relation Approach) เข้าด้วยกันโดยคัดเลือกเฉพาะแนวคิดที่มีประโยชน์ ต่อ
การจัดการมนุษย์ในองค์กร การจัดการตามแบบทฤษฎีแผนใหม่เกิดขึ้นเพราะมนุษย์ต้องการความ
เหมาะสมพอดี ถ้าเราพิจารณาเฉพาะการจัดการแบบวิทยาศาสตร์จะเห็นได้ว่าเป็นแบบแผน(Formal 

Organization) เกินไป เช่นเดียวกับการการจัดการตามแนวมนุษย์สัมพันธ์ก็เป็นแบบกันเอง (Informal 

Organization) เกินไปการน าแนวคิดจากการจัดการทั้ง ๒ รูปแบบนั้นมาผสมผสานกันพร้อมทั้งแต่งเติม
สิ่งที่ขาดไปให้สมบูรณ์ ท าให้แนวความคิดของการจัดการตามทฤษฎีแผนใหม่มีการให้ความส าคัญใน
แง่มุมต่างๆ เช่น ท างานตามลักษณะความสามารถเฉพาะ (Specialization) เป็นผลให้เกิดการสรรหา
บุคคลที่มีความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งงานการจัดระบบแยกต าแหน่งความรู้ความสามารถ 
(Position Classification) การจัดอบรม (Training) มีการจัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ใช้แรงงานเพ่ือปรับ
ความรู้ความสามารถของเขาเหล่านั้นให้ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมใน
เรื่องการจัดสวัสดิการผู้บริหารเห็นความส าคัญในการตอบแทนแรงงาน โดยจัดสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ เพ่ือเป็นการท านุบ ารุงรักษา “คน” ซึ่งเป็นทรัพยากรส าคัญให้มีประสิทธิภาพและการด ารงชีวิต
ที่มีคุณภาพตามความสมควร พร้อมทั้งมีขวัญและก าลัง ใจที่ดี  การจัดการเรื่องความปลอดภัยในการ
ท างาน ตลอดจนดูแลสุขภาพของผู้ใช้แรงงาน การให้แรงจูงใจ คือ การใช้จิตวิทยาที่เหมาะสมกับผู้ใช้
แรงงาน 

 องค์กรนั้นเป็นแหล่งรวมทรัพยากรมากมายไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรเงิน 
ทรัพยากรเทคโนโลยี และอ่ืนๆ องค์กรเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดผลผลิต และในสังคมปัจจุบันการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ให้เกิดการเรียนรู้ถือเป็นกุญแจส าคัญในการพัฒนาองค์กรให้ทุกคนได้เกิดการเรียนรู้
ให้ระดับตนเองและการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ท าให้องค์กรได้พัฒนาขีด
ความสามารถในการเรียนรู้ที่สูงขึ้นเพื่อให้องค์กรเจริญเติบโตก้าวหน้า  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์การ เป็นเรื่องดังต่อไปนี้๕  
 ๑. การฝึกอบรม เป็นความจ าเป็นของพนักงานที่เข้ารับการอบรม ไม่ว่าจะเป็นด้าน
รูปแบบเนื้อหา และวิธีการ โดยมุ่งทางด้านสิทธิของบุคคล 

 ๕บรรยงค์ โตจินดา, กำรบริหำรงำนบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : รวมสาส์น, ๒๕๔๖), หน้า ๑๘๖. 



๑๔ 

 ๒. การมุ่งแก้ปัญหาเป็นตัวก าหนดบทบาทงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ให้มุ่งส่งเสริมการ
แก้ไขปัญหาในฐานะที่การศึกษา การฝึกอบรม เป็นองค์ประกอบของงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มุ่ง
ทางด้านการแก้ปัญหาให้องค์การ 

 ๓. มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา ทั้งในด้านการเตรียมตัว การ
จัดหา เนื้อหา และรูปแบบ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาต้องมีจิตส านึกในการมีส่วนร่วมที่จะพัฒนา
องค์การ 

 ๔. เป็นกระบวนการที่มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีทัศนคติเหมือนกันมีการสอด
ประสานที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่องเพ่ือท าให้เกิดผลส าเร็จแก่องค์การได้ 
 แนวความคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ คือการสร้างบรรยากาศในการ
ท างานที่เอ้ืออ านวยต่อการแสดงออกของศักยภาพบุคคลในองค์การท าให้เกิดคุณภาพชีวิตในการ
ท างานเกิดการพัฒนาองค์การ รวมทั้งการออกแบบงานใหม่ ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากภาวะปัจจุบันมีการ
แข่งขันทางธุรกิจมาก ท าให้องค์การมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาการบริหารงานบุคคล ต้องมีการ
ปรับสภาพเพ่ือความอยู่รอดขององค์การ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี้จะเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่
มีลักษณะต่อเนื่องกันไปตลอดชีวิตของบุคคลในองค์การมีความเกี่ยวข้องกับเรื่อง การฝึกอบรม
(Trainning) การศึกษา (Education) จะเน้นที่ตัวบุคคลและการพัฒนา (Development) จะเน้นที่ตัว
บุคคลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นจะส าเร็จได้ต้องท าอย่างเป็นกระบวนการ 

 ดังนั้น ผลของการพัฒนา (Result) ที่หวังผลระยะสั้นจะเป็นการพัฒนาระดับบุคคลและ
การบริหารผลงาน หรือหากหวังผลระยะยาว เน้นที่การพัฒนาสายอาชีพและการพัฒนาองค์การ ใน
เรื่องขอบเขตหรือองค์ประกอบการพัฒนาส าหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธจะไม่
แตกต่างกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กระแสหลักกล่าวคือมีทั้งการพัฒนาทั้งในระดับบุคคลและ
ระดับองค์การ สิ่งที่พึงพิจารณาคือขอบเขตหรือจุดเน้นในการพัฒนาจะมีผลถึงการเลือกวิธีการหรือ
กระบวนการพัฒนาที่แตกต่างกัน กล่าวคือการพัฒนาในระดับบุคคลกับการพัฒนาในระดับองค์การจะ
มีเทคนิคที่แตกต่างกันเนื่องจากมีปัจจัยที่แตกต่างกัน เช่น ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับ
องค์การจะมีตัวแปรด้านโครงสร้างองค์การ กระบวนการในการท างาน เทคโนโลยีที่องค์การใช้ และ
วัฒนธรรมการท างานเพ่ิมเติมเข้ามา ดังนั้นนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธจึงต้องพิจารณาปัจจัย
นี้ เพ่ือที่จะไม่ด าเนินการพัฒนาในระดับปัจเจกบุคคลแล้วคาดหมายว่าการพัฒนาในระดับองค์การจะ
เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ ดังนั้นในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ สองปัจจัยแรกที่ต้อง



๑๕ 

ก าหนดเป็นตัวปัจจัยอิสระคือเป้าหมายการพัฒนาและกลุ่มเป้าหมายหรือขอบเขตที่ต้องการพัฒนาใน
ระดับบุคคลหรือองค์การ๖ 

 นอกจากปัจจัยด้านองค์ประกอบในการพัฒนาซึ่งแบ่งเป็น ประเภทใหญ่ ๆ คือระดับบุคคล
และระดับองค์การแล้ว ความพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาหรือความสามารถในการเรียนรู้ก็ จะมีไม่
เท่ากันด้วย ปัจจัยนี้จะมีผลไปถึงกระบวนการพัฒนาในขั้นตอนต่อ ๆ ไป เช่น การวางแนวทาง และ
การออกแบบหลักสูตร เทคนิคการสอน ความพร้อมที่ว่านี้กล่าวเปรียบเทียบได้กับค าสอนของ
พระพุทธเจ้าในเรื่อง “บัว ๔ เหล่า” ซึ่งหมายถึงความสามารถในการเรียนรู้ “สัจธรรม” ที่ไม่เท่ากัน 
มิจฉาทิฐิที่มีไม่เท่ากันของแต่ละบุคคลหรือแต่ละองค์การ ดัง พุทธพจน์ที่ว่า “เราจะแสดงธรรมแก่ใคร
ก่อนหนอ ใครรู้จักทั่วถึงธรรมนี้ได้ฉับพลัน เป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลม มีปัญญา มีธุลีคือกิเลสน้อยเป็น
ปรกต.ิ..” 

 เป้าหมายการพัฒนาสามประการและขอบเขตการพัฒนาที่มีทั้งระดับปัจเจกบุคคลระดับ
กลุ่มและระดับองค์การและความพร้อมที่จะพัฒนาได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว เป้าหมายในการพัฒนา
ดังกล่าวจะเป็นปัจจัยก าหนดกระบวนทัศน์ในการพัฒนา 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นการมอง
มนุษย์ในฐานะทรัพยากร คือ เป็นทุนเป็นปัจจัยในการที่จะน ามาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่วนการ
พัฒนามนุษย์โดยมองคนในฐานะเป็นมนุษย์ มีความหมายว่า มนุษย์มีความเป็นมนุษย์ของเขาเอง ชีวิต
มนุษย์นั้นมีจุดหมาย จุดหมายของชีวิตคือ ความสุข อิสรภาพความดี ความงามของชีวิต ซึ่งเป็นเรื่อง
เฉพาะตัวบุคคล๗ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการวางแผนอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือจัด
ให้มีการพัฒนาระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานและประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการขององค์การ โดยใช้วิธีการฝึกอบรม การให้ความรู้ และจัดโปรแกรมการพัฒนาพนักงาน ให้
มีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในอาชีพส าหรับในอนาคตในระยะเวลาที่สั้นกว่า๘ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ หมายถึงกระบวน การที่ผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ด าเนินการสรรหา คัดเลือกและบรรจุ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะ สมให้ปฏิบัติงานในองค์การ พร้อมทั้งสนใจการพัฒนา การบ ารุงรักษาให้ 
สมาชิกที่ปฏิบัติงานในองค์การสามรถเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ เพ่ือการทุ่มเทการท างานให้กับ

๖Gilley J.W., Eggland, S. A.& Maycunich, A.Principle of human resource development. 
2nd ed. (Cambridge, MA: Persues Books, 2002). p. 174. 

๗พระธรรมปิฎก (ป .อ . ปยุตฺ โต) , ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก  หมวดศึกษำศำสตร์ , 
(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๓) หน้า ๕๑. 

๘อ านวย แสงสว่าง, กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ทิพย์วิสุทธิ์, ๒๕๔๐), 
หน้า ๒๔๘. 



๑๖ 

องค์การ และสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข๙ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึงการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพดีขึ้น ต้องพัฒนาในด้านร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆ กัน
นอกจากนั้นจะต้องให้มนุษย์มีความรู้คู่กับคุณธรรมด้วย จึงจะเป็นคนที่สมบูรณ์หรือความเป็นมนุษย์
ออกไปอยู่ ในสังคมได้ และเมื่อมนุษย์มีความรู้แล้ว ต้องน าไปปฏิบัติ ฝึกฝนให้เกิดผลดีคือ มี
ประสบการณ์ดีนั้นเองประสบการณ์ดี ความรู้ดี มีคุณธรรมดี และมีความสามารถสูงมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งที่ควรใช้เป็นหลักในการจัดการทรัพยากรมนุษย์๑๐ เดวิด อิสตัน (David Eastton), อ้างใน เติมศักดิ์ 
ทองอินทร์๑๑ ได้กล่าวถึง แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เรื่ององค์ประกอบของระบบ เดวิด อีสตัน 
อธิบายว่า ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีองค์ประกอบส าคัญ คือ ปัจจัยน าเข้า ซึ่งได้แก่ คน เงิน 
และวิทยากร กระบวนการแปรสภาพ ซึ่งได้แก่ การศึกษา ฝึกอบรม พัฒนา และปัจจัยน าออกซ่ึงได้แก่ 
คนที่มีคุณภาพ ความส าเร็จในการพัฒนามนุษย์ถือได้ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงค่านิยม ทัศนคติ ความ
ต้องการ และพฤติกรรมของมนุษย์จากเดิมมาสู่ภาวะใหม่ เป็นการกระตุ้นให้เกิดความต้องการ
โครงการใหม่ ๆ ดังจะเห็นได้ว่าในองค์การต่าง ๆ เมื่อทรัพยากรมนุษย์ในองค์การได้รับการพัฒนา
สูงขึ้น มีความรู้ความช านาญมากข้ึน ก็มักที่จะเกิดความต้องการโครงการใหม่ ๆ ทางการบริหารซึ่งจะ
เรียกร้องให้ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการด าเนินการให้มีขึ้น เช่น ในระยะหลังองค์การเกือบทุกแห่งถูก
แรกร้องให้มีการจัดระบบเกี่ยวกับความมั่งคงปลอดภัยในการท างาน ระบบการประกันชีวิตและ
สุขภาพ เป็นต้น และในระดับชาติก็เช่นเดียวกัน การที่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติได้รับการพัฒนามี
คุณภาพดีขึ้น ก็ย่อมจะมีความต้องการโครงการใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องการได้รั บบริการ
จากภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังจะเห็นได้ว่าภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ
เพ่ิมมากข้ึน เมื่อระดับของการพัฒนาประเทศสูงขึ้น เป็นต้น 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธจะเริ่มต้นที่มีพุทธธรรมเป็นกรอบใหญ่หรือฐานคิด
หลัก ซึ่งเมื่อกล่าวถึงองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ก็จะเป็นพุทธเศรษฐศาสตร์ซึ่งจะท าให้มีระบบ
เศรษฐกิจแบบเศรษฐกิจพอเพียง และองค์การที่อยู่ในสังคมหรือประเทศนั้นก็จะมีระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือเป็นองค์การที่ต้องการใช้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงแม้ว่าบริบทจะยังเป็นระบบเศรษฐกิจ

 ๙วิชัย โถสุวรรณจินดา, กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : VJ.พริ้นติ้ง,๒๕๔๖),  
หน้า ๒. 
 ๑๐อ านาจ เจริญศิลป์, กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม , (กรุงเทพมหานคร :  
โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, ๒๕๔๓), หน้า ๒๐๖. 
 ๑๑เติมศักดิ์ ทองอินทร์, เอกสำรประกอบสอน : กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์, (ภาควิชารัฐศาสตร์คณะ
สังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๒. 



๑๗ 

ทุนนิยม บริโภคนิยมอยู่ก็ตาม ลักษณะองค์การที่ว่านี้จะเป็นเงื่อนไขส าคัญที่จะท าให้การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธเกิดข้ึนได้๑๒ 
 เป้าหมายในการพัฒนาตามแนวพุทธจะแบ่งเป็น ๒ ระดับ กล่าวคือระดับโลกียธรรมซึ่ง
เหมาะสมส าหรับองค์การเอกชนที่ยังต้องมีภารกิจในการแสวงหารายได้ หรือก าไร หรือแม้กระทั่ง
องค์การภาครัฐที่ต้องมีผลงานให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนี้จึงจะมี
กระบวนทัศน์ในการพัฒนาทั้งแบบเพ่ือผลงาน (Performance Paradigm) เพ่ือการเรียนรู้ (Learning 

Paradigm) และกระบวนทัศน์ในระดับโลกียธรรม ส่วนกระบวนทัศน์การพัฒนาในระดับโลกุตรธรรมซึ่ง
มีจุดมุ่งหมายของการดับทุกข์อย่างสิ้นเชิง เป็นภาวะนิโรธหรือนิพพานอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะพัฒนา
ในองค์การที่ยังต้องอยู่รอดด้วยการแสวงหาก าไรสูงสุดถึงแม้ว่าจะเป็นไปได้ก็ตาม อย่างไรก็ตาม
จุดมุ่งหมายของการแบ่งเป็น ๒ กระบวนทัศน์การพัฒนาในระดับโลกียธรรม และโลกุตรธรรมก็เพ่ือให้
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธตระหนักถึงเป้าหมายและความพร้อมของทั้งทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การที่จะพัฒนา ทั้งระดับปัจเจกบุคคล ระดับกลุ่มคนในองค์การ และระดับองค์การ ด้วยความ
ตระหนักรู้เช่นนี้จะท าให้การพัฒนามีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากผู้วางแผนการ
พัฒนาทั้งในระดับองค์การและระดับบุคคลจะมีการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมการพัฒนา หรือ
หากใช้การฝึกอบรมผู้ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาและผู้สอนจะปรับปรุงเนื้อหา หลักธรรม เทคนิค
การถ่ายทอดให้เหมาะสมกับผู้เรียน ความสัมพันธ์ของบริบทขององค์การ องค์การและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธขององค์การ 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การจัดกิจกรรมที่เป็นระบบและต่อเนื่อง กิจกรรมที่
จัดจะก าหนดให้สินสุดในเวลาที่เหมาะสม และสามารถสร้างกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมได้อย่างดี ซึ่งกิจกรรมที่จัดเพ่ือพัฒนา๑๓ การพัฒนาบุคลากร คือ การด าเนินการอย่างหนึ่ง
อย่างใด เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้ มีความช านาญ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรไปใน
แนวทางที่ต้องการองค์กรหรือหน่วยงาน๑๔ การพัฒนาบุคคลากร หมายถึง การด าเนินความพยายาม
ใดๆ ที่จะท าให้สมรรถภาพเชิงสร้างสรรค์ของแต่ละคนสอดคล้องกับงานในหน้าที่ที่บุคคลแต่ละคน

 ๑๒อภิชัย พันธเสน, พุทธเศรษฐศำสตร์ : วิวัฒนำกำร ทฤษฎี และกำรประยุกต์กับเศรษฐศำสตร์
สำขำต่ำงๆ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้ง, ๒๕๔๔), หน้า ๑๗๘. 
 ๑๓Nadler, Leonard, Desingning training program: The critical events model ,  
(Reading, ass. Addison – Wesley, 1982), p. 12. 
 ๑๔Beach ,  Da l e  S .  Pe r s onne l ,  The  Management  o f  Peop le  a t  Wor k ,   
(New York: The Macmillan Publishing Co. 1980), p. 59. 



๑๘ 

รับผิดชอบ๑๕ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กิจกรรมที่จะน ามา ซึ่งคุณภาพและความสามารถ
ในการผลิตของพนักงาน และน ามาซึ่งความพอใจงานระหว่างพนักงาน หัวหน้างานและพนักงานอ่ืนๆ 
โดยการพัฒนาต้องท าทั้งระดับปัจเจกบุคคล (Individual Development) ระดับองค์การ 
(Organization Development) การพัฒนาอาชีพ (Career Development)๑๖ 

 ในส่วนของทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นั้นมีหลายแนวคิดหลายวิธีการ
ด้วยกันที่จะให้บุคคลในองค์การเกิดการเรียนรู้ และมีโอกาสปรับปรุงวิธีการท างานเพ่ือความ
เจริญเติบโตของตนและองค์การ ทฤษฎีการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะมีอยู่หลายแนวคิด
หลายรูปแบบและได้แบ่งออกเป็นหลายยุคหลายกลุ่ม แต่จะน าเอาทฤษฎีที่ส าคัญ ๆ เท่านั้น ซึ่ง
สาระส าคัญของทฤษฎีจะได้กล่าวถึงประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ทฤษฎีความต้องการและความจ าเป็นพ้ืนฐานของมนุษย์ล าดับขั้นความต้องการของ 
มาสโลว์ (Maslow)๑๗ ๕ ขั้นตอน คือ  
 ๑) ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้า 
อากาศหายใจ เพศ เป็นต้น ความต้องการดังกล่าวถือว่าเป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานของร่างกายเพ่ือ
การด ารงชีวิต  
 ๒) ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) ได้แก่ ความปลอดภัยทั้งทางร่างกาย
และอารมณ์ เช่น ความต้องการจะได้บ้านพักอาศัยหรือเสื้อผ้าอย่างเพียงพอ ควรจะต้องปราศจาก
ความกังวลใจในเรื่องความมั่นคงทางการงานและการเงิน เป็นต้น 
 ๓) ความต้องการทางสังคม (Social Needs) หลังจากความต้องการทั้งสองขั้นได้รับการ
ตอบสนองแล้ว ความต้องการต่อมา คือ ความต้องการเป็นเจ้าของ หรือความต้องการทางสังคมซึ่ง
ได้แก่ ความต้องการความรักและความต้องการได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน 
 ๔) ความต้องการการยอมรับนับถือ ( Esteem Needs) เป็นความต้องการขั้นสูง ความ
ต้องการดังกล่าวแบ่งออกเป็น ๒ ด้าน คือ ด้านหนึ่งเป็นความต้องการเกี่ยวกับภาพพจน์ที่ดีของตัวเอง
และการยอมรับตัวเอง ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นความต้องการเกี่ยวกับการได้รับการยกย่องและนับถือจาก
คนอ่ืน 

 ๑๕Megginson, Leon C. Personnel, A Behavioral Approach to Administration, 
(omewood: Richard D Lrwin, 1969), p. 307.   
 ๑๖Pace.RW.Smith. Human Resource Development. (New Jersey: Prentlice Hall,1991), 
p. 7. 
 ๑๗Adranam H. Maslow, “A Theory of Human Motivation”, (Psychological Review, 
1943), pp. 370 - 396. 



๑๙ 

 ๕) ความต้องการที่จะได้รับความส าเร็จ ตามความนึกคิดด้วยตัวเอง (Self Actualization 
Needs) เป็นความต้องการขั้นสูงสุด ซึ่งเกี่ยวกับความสามารถของแต่ละคนที่จะพัฒนาตัวเองให้
เจริญก้าวหน้าถึงที่สุด 

 ๒. ทฤษฎีการจูงใจของ Lyman W.Porter และ Edwarad E. Lawler๑๘ 

 พอร์เตอร์ (Porter) และ ลอว์เลอร์ (Lawler) เห็นว่า ผลจากการปฏิบัติงานจะก่อให้เกิด
ผลลัพธ์หรือรางวัลซึ่งรางวัลเหล่านี้ประกอบด้วย รางวัลภายนอก (Extrinsic Rewards) ซึ่งได้แก่ 
รายได้และการเลื่อนตาแหน่ง ส่วนรางวัลภายใน (Intrinsic Rewards) ได้แก่ การยอมรับตัวเองและ
ความรู้สึกถึงความส าเร็จแต่ละคนจะประเมินผลถึงความเสมอภาคหรือความยุติธรรมของรางวัลกับ
ความพยายามที่จะได้ใช้ไป รวมทั้งระดับของความส าเร็จในการปฏิบัติงาน หากรู้สึกว่า รางวัลที่ได้รับมี
ความยุติธรรมบุคคลนั้นก็จะมีความพึงพอใจในงาน 

๓. ทฤษฎีการเสริมแรงเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์๑๙ 
 การเสริมแรง (Reinforcement) หมายถึง สิ่งเร้าต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดการตอบสนองรางวัล 
คือ ตัวเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforces) รางวัลทุกอย่างเป็นตัวเสริมแรง ส่วนตัวเสริมแรงทาง
ลบ (Negative Reinforces) ท าให้พฤติกรรมเพ่ิมข้ึน เพ่ือหยุดผลที่ไม่พึงประสงค์  
 ประเภทของตัวเสริมแรง ตัวเสริมแรง (Reinforces) คือทุกสิ่งที่ท าให้เกิดพฤติกรรม
เพ่ิมข้ึน ตัวเสริมแรงสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ 
 ๑) ตัวเสริมแรงปฐมภูมิ (Primary Reinforces) คือ การให้รางวัลแก่ตัวเอง ได้แก่ อาหาร 
น้า ความต้องการทางเพศ และการหลับนอน ตัวเสริมแรงปฐมภูมินี้เป็นความต้องการที่เกิดจาก
สัญชาตญาณและไม่ใช่เกิดจากการเรียนรู้ ดังนั้น ตัวเสริมแรงปฐมภูมิจึงเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่
สลับซับซ้อนในองค์กรน้อยมาก  
 ๒) ตัวเสริมแรงทุติยภูมิ (Secondary Reinforces) เป็นความต้องการที่เกิดจากการวาง
เงื่อนไข จึงต้องอาศัยการเรียนรู้ เช่น เงิน ซึ่งเป็นรางวัลขั้นพ้ืนฐานที่องค์กรจ่ายให้แก่ทรัพยากรมนุษย์
ในองค์กรและตัวทรัพยากรมนุษย์ จะได้บรรลุตัวเสริมแรงปฐมภูมิ ส่วนตัวเสริมแรงทุติยภูมิอ่ืน ๆ ที่
เป็นรางวัล ได้แก่ ความมีชื่อเสียง คาชมเชย ความพอใจ ความตั้งใจ การยอมรับ การรู้จักกัน เป็นต้น  

 ๑๘Lyman W. Porter and Edwarad E. Lawler III, Managerial Attitudes and Performance, 
(Homewood III.: Dorsey Press, 1968), p. 87. 
 ๑๙พรชัย ลิขิตจธรรมโรจน์, พฤติกรรมองค์กำร (Organizational Behavior), (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๕), หน้า ๔๑. 



๒๐ 

 ๔ ทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักทฤษฎี X และทฤษฎี Y๒๐  
 ดักลาส แมคเกรเกอร์ (Douglas McGregor) ได้เสนอทฤษฎีการจูงใจ ที่เรียกว่า ทฤษฎี X 
และทฤษฎี Y ดังนี้ คือ  
 ทฤษฎี X ตั้งอยู่บนสมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ ดังนี้  
 ๑) มนุษย์โดยทั่วไปไม่ชอบท างาน และจะพยายามหลีกเลี่ยงงานให้มากที่สุด  
 ๒) มนุษย์ส่วนใหญ่ถูกบังคับขู่เข็ญด้วยการลงโทษ เพ่ือให้เขามีความพยายามท างานให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กร  
 ๓) โดยธรรมชาติมนุษย์ชอบที่จะได้รับคาสั่ง ต้องการที่จะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบและ
ไม่ค่อยมีความทะเยอทะยาน แต่ต้องการความมั่นคงความปลอดภัยเหนือสิ่งอ่ืนใด 
 ทฤษฎี Y ตั้งอยู่บนสมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ ดังนี้  
 ๑) การใช้ความพยายามทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจในการท างาน ไม่ใช่เป็นสิ่งยุ่งยากลา
บากอะไรเลย แท้ท่ีจริงแล้วการท างานเหมือนกับการเล่นหรือการพักผ่อน  
 ๒) ทรัพยากรมนุษย์มีความสามารถในการควบคุมตัวเอง ให้ท างานไปตามเป้าหมายที่ได้
วางไว้ โดยไม่ต้องควบคุมบังคับ 
 ๓) การสร้างความผูกพันต่อองค์กร เป็นผลมาจากการให้รางวัลตามความส าเร็จของ
ผลงาน 
 ๔) ภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสม มนุษย์โดยทั่วไปเรียนรู้ไม่เพียงแต่การยอมรับเท่านั้น 
แต่ยังแสวงหาความรับผิดชอบเพิ่มอีกด้วย  
 ๕) ความสามารถในจินตนาการ ความเฉลียวฉลาด และความคิดสร้ างสรรค์ในการ
แก้ปัญหาขององค์กรมีอยู่กว้างขวางในตัวมนุษย์  
 ๖) ภายใต้เงื่อนไข ของคนในสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ความสามารถทางสติปัญญาของ
คนในองค์กรมีโอกาสแสดงความสามารถเพียงบางส่วนเท่านั้น  

 จะเห็นได้ว่า หากผู้บริหารยอมรับทฤษฎี X แล้ว จะใช้วิธีการจูงใจให้คนท างานโดยการ
ควบคุมอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้เกิดความเกรงกลัวและไม่เปิดโอกาสให้คนอ่ืนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ แต่หากผู้บริหารยอมรับทฤษฎี Y แล้ว จะใช้วิธีการจูงใจโดยเปิดโอกาสให้คนอ่ืนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน มีการมอบหมายงานให้ทา ซึ่งทฤษฎี Y นับว่าเป็นทฤษฎีที่มีประโยชน์ต่อ
การจูงใจในการท างานเป็นอย่างมาก  

 ๒๐Douglas McGregor, The Human Side of Enterprise, (New York: McGraw-Hill, 1960), 
pp. 33 - 57.   



๒๑ 

 สรุปได้ว่ำ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญที่องค์กรทุกองค์การต้องเร่งพัฒนา
บุคคลากรของตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ แนวทางส าคัญของการพัฒนาทุนมนุษย์จึงต้องการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคคล กลุ่ม และองค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะมีบทบาทเก่ียวข้อง
กับเรื่องการปฏิบัติงานว่าควรจะท างานอะไรให้บรรลุผล และเรื่องกระบวนการท างาน ว่าควรท างาน
ให้บรรลุผลได้อย่างไร ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดขององค์การ คุณลักษณะของบุคคล
ที่จะเป็นทรัพยากรที่ดีและมีค่าขององค์การนั้น ควรจะมีความรู้ ความสามารถ ในวิชาชีพที่ตน
รับผิดชอบอยู่ มีทัศนคติท่ีดี มีความคิดสร้างสรรค์และมองกว้างไกล สามารถปรับตัวเองให้ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสังคมสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้สามารถ
สร้างให้มีในตัวของทรัพยากรบุคคลได้ หากมีการพัฒนาคนหรือการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคคล
ในองค์การจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะช่วยให้องค์การประสบความส าเร็จและบรรลุสู่เป้าหมายขององค์การ 

ตำรำงท่ี ๒.๑ ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

นักวิชำกำร หลักแนวคิด 
ดนัย เทียนพุฒ, 
 (๒๕๔๒, หน้า ๕๕) 

แนวคดิการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 ๑) ระดับจุลภาค  
 ๒) ระดับมหภาค 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 
(๒๕๔๙, หน้า ๓๙) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือการศึกษาอบรม
ในพระพุทธศาสนายึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ดัง
จะเห็นได้จากการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับการพัฒนาการและวุฒิภาวะของ
ผู้เรียน 

พะยอม วงศ์สารศรี, 
 (๒๕๔๐, หน้า ๒๖ – ๓๐) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นับว่ามีความส าคัญ
ยิ่งส าหรับองค์การ เพราะนโยบายคือหลักการที่
ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

ธงชัย สมบูรณ์, 
(๒๕๔๙, หน้า ๑๗) 

แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญมี
อยู่ ๒ ประการคือ ๑. แนวคิดแบบดังเดิม ๒ . 
แนวคิดแบบใหม่ 

บรรยงค์ โตจินดา,  
(๒๕๔๖, หน้า ๑๘๖. 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
 ๑. การฝึกอบรม 
 ๒. การมุ่งแก้ปัญหา 
 ๓. มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 ๔. กระบวนการ 



๒๒ 

ตำรำงท่ี ๒.๑ ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

นักวิชำกำร หลักแนวคิด 
Gilley J.W., Eggland, S. A.& Maycunich, A., 
 (2002. p. 174) 

ผลของการพัฒนา (Result) ที่หวังผลระยะสั้น
จะเป็นการพัฒนาระดับบุคคลและการบริหาร
ผลงาน หรือหากหวังผลระยะยาว เน้นที่การ
พัฒนาสายอาชีพและการพัฒนาองค์การ 

พระธรรมปิฎก, 
 (๒๕๔๓, หน้า ๕๑) 

ทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นการมองมนุษย์ในฐานะ
ทรัพยากร คือ เป็นทุนเป็นปัจจัยในการที่จะ
น ามาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

อ านวย แสงสว่าง,  
(๒๕๔๐, หน้า ๒๔๘) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการวางแผน
อย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือจัดให้มีการ
พัฒนาระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
ขอ งพนั ก ง าน และป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในกา ร
ด าเนินการขององค์การ 

อ านาจ เจริญศิลป์, 
 (๒๕๔๓, หน้า ๒๐๖) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพดีขึ้น 

เติมศักดิ์ ทองอินทร์,  
(๒๕๔๗, หน้า ๒) 

ร ะ บ บ ก า ร พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ มี
อ ง ค์ ป ร ะ ก อบ ส า คั ญ  คื อ  ปั จ จั ย น า เ ข้ า 
กระบวนการแปรสภาพ และปัจจัยน าออก 

อภิชัย พันธเสน,  
(๒๕๔๔, หน้า ๑๗๘) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธจะเริ่มต้นที่
มีพุทธธรรมเป็นกรอบใหญ่หรือฐานคิดหลัก 

Nadler, Leonard, 
 (1982, p. 12) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การจัด
กิจกรรมที่เป็นระบบและต่อเนื่อง กิจกรรมที่จัด
จะก าหนดให้สินสุดในเวลาที่เหมาะสม 

Beach, Dale S.  
(1980, p. 59) 

การพัฒนาบุคลากร คือ การด าเนินการอย่าง
หนึ่งอย่างใด เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้ มีความ
ช านาญ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
บุคลากรไปในแนวทางที่ต้องการองค์กรหรือ
หน่วยงาน 

 

 



๒๓ 

ตำรำงท่ี ๒.๑ ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

นักวิชำกำร หลักแนวคิด 
Megginson, Leon C. Personnel,  
(1969, p. 307) 

การพัฒนาบุคคลากร หมายถึง การด าเนินความ
พยายามใดๆ  ที่ จ ะท า ให้ สมรรถภาพเชิ ง
สร้างสรรค์ของแต่ละคนสอดคล้องกับงานใน
หน้าที่ที่บุคคลแต่ละคนรับผิดชอบ 

Pace.RW.Smith,  
(1991, p. 7) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กิจกรรมที่
จะน ามา ซึ่งคุณภาพและความสามารถในการ
ผลิตของพนักงาน 

Adranam H. Maslow,  
(1943, pp. 370 – 396) 

ต้องการ ๕ ขั้นตอน  
๑) ความต้องการทางร่างกาย  
๒) ความต้องการความปลอดภัย  
๓) ความต้องการทางสังคม  
๔) ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องในสังคม  
๕) ความต้องการที่จะได้รับความส าเร็จ 

Lyman W. Porter and Edwarad E. Lawler 
III,  
(1968, p. 87) 

ผลจากการปฏิบัติงานจะก่อให้เกิดผลลัพธ์หรือ
รางวัลซึ่งรางวัลเหล่านี้ประกอบด้วย รางวัล
ภายนอก และรางวัลภายใน 

พรชัย ลิขิตจธรรมโรจน์, 
 (๒๕๔๕, หน้า ๔๑) 

ทฤษฎีการเสริมแรงเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
๑) ตัวเสริมแรงปฐมภูมิ  
๒) ตัวเสริมแรงทุติยภูมิ 

Douglas McGregor,  
(1960, pp. 33 - 57) 

หากผู้บริหารยอมรับทฤษฎี X แล้ว จะใช้วิธีการ
จูงใจให้คนท างานโดยการควบคุมอย่างใกล้ชิด 
แต่หากผู้บริหารยอมรับทฤษฎี Y แล้ว จะใช้
วิธีการจูงใจโดยเปิดโอกาสให้คนอ่ืนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 

  

  

 

 



๒๔ 

๒.๑.๒ ควำมส ำคัญของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

 ทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัยส าคัญและเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดในการพัฒนาองค์การ 
องค์การจะประสบความส าเร็จได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ด าเนินการ ดังนั้นมีนักวิชาการหลายท่าน ได้กล่าวถึงความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้ 
 ๑. ช่วยให้บุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความ
จงรักภักดีต่อองค์การที่ตนปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตขององค์กร 
 ๒. ช่วยให้เข้าใจความซับซ้อนและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้เกิดการประดิษฐ์
คิดค้นวิธีการและเครื่องมือ เครื่องใช้อ านวยความสะดวกสบายให้แก่การด ารงชีวิตในลักษณะที่แข่งขัน
กันสนองความต้องการของมนุษย์มากข้ึน ท าให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมไม่มีที่สิ้นสุด แต่
ละกิจการทั้งในระดับประเทศจนถึงระดับโลกจึงต้องสรรหาคัดเลือกและเสริมสร้างคนดีไว้ใช้งาน  
 ๓. ช่วยให้ธุรกิจด าเนินไปได้ เพราะธุรกิจอุตสาหกรรมแข่งขันกันมากขึ้น จึงเกิดความ
ต้องการคนดีมีความสามารถสูงมาท างานให้  
 ๔. ช่วยลดปัญหาแรงงาน เพราะพลังของสถาบันแรงงานที่เติบโตและแข็งแรงขึ้น เป็น
แรงผลักดันให้นายจ้างต้องให้ความส าคัญเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเพ่ิมขึ้น เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา
แรงงานซึ่งจะบั่นทอนความเจริญก้าวหน้าและความม่ันคงขององค์การ  
 ๕. ช่วยพัฒนาให้องค์การเจริญเติบโต เพราะการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นสื่อกลางใน
การประสานงานกับแผนกต่าง ๆ เพ่ือแสวงหาวิธีการให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาท างาน
ในองค์การ เมื่อองค์การได้บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ย่อมท าให้องค์การเจริญเติบโตและพัฒนา
ยิ่งขึ้น 
 ๖. ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงแก่สังคมและประเทศชาติ ถ้าการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างองค์การและผู้ปฏิบัติงาน 
ท าให้สภาพสังคมโดยส่วนรวมมีความเข้าใจที่ดีต่อกัน 

 นักวิชาการ ได้กล่าวถึงความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนา
ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี้ส าคัญที่สุด เมื่อพัฒนามนุษย์ขึ้นไปก็จะค่อยๆ ท าให้คนนั้นห่างออกไป
จากการที่จะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลครอบง าของตัณหามานะ ทิฐิ คือ ถูกตัณหา มานะ ทิฐิ ครอบง า
น้อยลง เมื่อครอบง าน้อยลงก็เป็นอิสระแก่ตัวมากขึ้น สามารถท าสิ่งที่ดีงามได้มากขึ้น การที่จะสร้าง



๒๕ 

สันติก็มีทางเป็นไปได้โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็คือการศึกษา ซึ่งได้แก่สิกขานั้นเอง ๒๑

ความส าคัญของการบริหารงานบุคคล๒๒ พอสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 ๑. เพราะธุรกิจอุตสาหกรรมแข่งขันกันมากขึ้น จึงเกิดความต้องการคนดีมีความสามารถ
สูงมาท างานให ้
 ๒. รัฐเล็งเห็นความส าคัญของการใช้คนภายใต้เงื่อนไขของยุคสมัยทางเศรษฐกิจสังคมและ
การเมือง เช่น ตามหลักมนุษยธรรมสากล สิทธิมนุษย์ชนขององค์การสหประชาชาติและระเบียบที่
เกี่ยวข้องให้ทุกหน่วยธุรกิจถือปฏิบัติ 
 ๓. ความซับซ้อนและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้นวิธีการ
และเครื่องมือ เครื่องใช้มาอ านวยความสะดวกสบายให้แก่การด ารงชีวิตในลักษณะที่แข่งขันกันสนอง
ความต้องการของมนุษย์มากข้ึน ท าให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมไม่มีที่สิ้นสุด แต่ละกิจการ
ทั้งในระดับประเทศจนถึงระดับโลกจึงต้องทั้งสรรหาคัดเลือกและเสริมสร้างคนดีไว้ใช้งาน 
 ๔. พลังของสถาบันแรงงานที่เติบโตและแข็งแรงขึ้น เป็นแรงผลักดันให้นายจ้างต้องให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเพ่ิมขึ้น เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาแรงงานซึ่งจะบั่นทอนความ
เจริญก้าวหน้าและความมั่นคงขององค์การ 
 ๕. องค์การใหญ่โตซับซ้อนมากขึ้น ตามสภาพแข่งขันและความเจริญทางเศรษฐกิจการ
แบ่งงานกันท าในองค์การขนาดเล็ก จะมีลักษณะคนเดียวท างานได้หลายอย่าง แต่เมื่อองค์การ
ขยายตัวใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น ก็ต้องการความช านาญเฉพาะอย่างมากขึ้น ซึ่งบางแห่งใช้ความช านาญ
เฉพาะอย่างมากเกินไป (overspecialization) ก็จ าท าให้กระบวนการงานบางอย่างติดขัดหรือรองาน
ถ้าเกิดความขัดข้องในจุดใดจุดหนึ่งขึ้นปัญหาต่างๆ เหล่านี้ต้องการการบริหารงานบุคคลที่ดีเพ่ือ “put 
the right man on the right job” (ใช้คนให้เหมาะกับงาน) 
 ๖. บทบาทของการจัดการเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นอันมาก เพราะต้องการผู้บริหารมืออาชีพ
จริงเพ่ือมาบริหารงานยามวิกฤตได้หรือจัดการงานได้ตามสถานการณ์โดยใช้ สหวิทยาการเพ่ือการ
แก้ปัญหา เพราะความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในองค์การและภายนอกองค์การเปลี่ยน 
แปลงรวดเร็วที่นักบริหารต้องตามให้ทันและปรับตัวให้ทันอีกด้วย 

 ๒๑พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺ โต) , ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก หมวดศึกษำศำสตร์ , 
(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๓), หน้า ๙๖. 
 ๒๒บรรยงค์ โตจินดา, กำรบริหำรงำนบุคคล, หน้า ๒๐ - ๒๑. 



๒๖ 

 ๗. พฤติกรรมศาสตร์ก้าวหน้าและเข้าไปมีบทบาทในการบริหารงานมากขึ้น เพราะ
ผู้บริหารจะต้องเข้าใจธรรมชาติของคนและธรรมชาติของงานมากข้ึนด้วย จึงจะอยู่กับเพ่ือนร่วมงานใน
องค์การได้ดี มีสมานฉันท์ 
 ความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การว่าเป็นการด าเนินงานบนพ้ืนฐาน
กระบวนการลูกโซ่ (chain circle) ตั้งแต่การวางนโยบาย ก าหนดแผนงาน อัตราก าลังคน การสรรหา
คัดเลือกคนดีมีความสามารถเข้ามาท างานในอัตราค่าตอบแทน ที่เหมาะสม การวางโครงสร้างและ
ก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ การฝึกอบรมให้คนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การเลื่อนต าแหน่งโยกย้าย การพัฒนาศักยภาพให้คนในองค์กรท า งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มีขวัญก าลังใจ และมีพฤติ กรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในองค์การ มี
ความจงรักภักดีจนกระทั่งพ้นสภาพการเป็นคนในองค์กร โดยตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากร
มนุษย์ ใน ๓ ประการ๒๓ คือ  
 ๑. ทรัพยากรมนุษย์ เป็นทรัพย์สินขององค์กร มิใช่ค่าใช้จ่าย 
 ๒. ศักยภาพของมนุษย์ พัฒนาได้ไม่มีที่สิ้นสุด 
 ๓. ทรัพยากรมนุษย์ เป็นแหล่งสร้างเสริมและเพ่ิมคุณค่าของผลผลิตและการบริการของ
องค์กร 
 ความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในสมัยก่อนผู้บริหารไม่เคยให้ความสนใจหรือ
เห็นความส าคัญของการบริหารงานบุคคลเลยหรือแม้แต่ในปัจจุบัน ส าหรับองค์การขนาดเล็กก็ไม่เคย
จัดให้มีแผนกบริหารงานบุคคล เพราะเห็นว่างานบุคคลเป็นงานที่ง่ายๆ คงไม่มีปัญหาอะไร ต่างมุ่งให้
ความสนใจทางด้านเทคนิคหรือเครื่องจักรเครื่องมือที่ทันสมัยอย่างเดียว จนต่อมาเมื่อเกิดปัญหาใน
การท างานขึ้นทั้งๆ ที่มีเครื่องมืออย่างดีช่วยในการปฏิบัติงานจึงคิดกันว่าจะต้องมีปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่
มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเครื่องมือเหล่านั้น ผู้บริหารจึงต้องหันมาสนใจและให้ความส าคัญเรื่อง
ของคนมากขึ้น และก็พบว่าผู้ปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อความ ส าเร็จของงานอย่างมาก องค์การใดที่ให้
ความเอาใจใส่ต่อคนผลผลิตขององค์การนั้นจะเพ่ิมมากขึ้นเพราะคนท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น๒๔ 
ความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์๒๕ พอสรุปสาระส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 

 ๒๓ธงชัย สมบูรณ์, กำรบริหำรและจัดกำรมนุษย์ในองค์กำร , (กรุงเทพมหานคร : ปราชญ์สยาม, 
๒๕๔๙), หน้า ๑๑ – ๑๒. 
 ๒๔เสนาะ  ติ เยาว์ , กำรบริหำรงำนบุคคล , พิมพ์ครั้ งที่  ๑๒ , (กรุ ง เทพมหานคร  : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๕), หน้า ๑๔ – ๑๕. 
 ๒๕พยอม วงศ์สารศรี, กำรบริหำรงำนบุคคล, หนา้ ๖. 



๒๗ 

 ๑. ช่วยพัฒนาให้องค์การเจริญเติบโต เพราะการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นสื่อกลางใน
การประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อแสวงหาวิธีการให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาท างานใน
องค์การ เมื่อองค์การได้บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ย่อมท าให้องค์การเจริญเติบโตและพัฒนายิ่งขึ้น 
 ๒. ช่วยให้บุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความ
จงรักภักดีต่อองค์การที่ตนปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตขององค์การ 
 ๓. ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงแก่สังคมและประเทศชาติ ถ้าการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างองค์การและผู้ปฏิบัติงานท า
ให้สภาพสังคมโดยส่วนรวมมีความเข้าใจที่ดีต่อกัน 

 สรุปได้ว่ำ ความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญที่สามารถ
เอ้ืออ านวยให้องค์การบรรลุเป้าหมายเพราะว่างานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นงานที่มุ่ง
เลือกสรรคน ดี มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาท างาน โดยมีการด าเนินการฝึกอบรม พัฒนาปรับปรุง
ให้บุคลากรมีความรู้ ความสามรถ ทันสมัยต่อสภาพสังคม เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มี
ค่าสูงสุดขององค์การหรือที่เรียกว่า “ทุนมนุษย์” และยังเป็นปัจจัยส าคัญที่จะบ่งชี้ถึงความส าเร็จหรือ
ล้มเลวในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์การอีกด้วย 

 

ตำรำงท่ี ๒.๑.๒ ความส าคัญของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

นักวิชำกำร หลักแนวคิด 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),   
(๒๕๔๓, หน้า ๙๖) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี้ส าคัญที่สุด เมื่อ
พัฒนามนุษย์ขึ้นไปก็จะค่อยๆ ท าให้คนนั้นห่าง
ออกไปจากการที่ จะตกอยู่ภายใต้ อิทธิพล
ครอบง าของตัณหามานะ ทิฐิ คือ ถูกตัณหา 
มานะ ทิฐิ ครอบง าน้อยลง 

บรรยงค์ โตจินดา,  
(๒๕๔๖, หน้า ๒๐ – ๒๑) 

ความส าคัญของการบริหารงานบุคคล 
๑. เพราะธุรกิจอุตสาหกรรมแข่งขันกันมากขึ้น  
๒. รัฐเล็งเห็นความส าคัญของการใช้คน 
๓. ความซับซ้อนและความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี  
๔. พลังของสถาบันแรงงาน 
๕. องค์การใหญ่โตซับซ้อนมากขึ้น 

 



๒๘ 

ตำรำงท่ี ๒.๑.๒ ความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

นักวิชำกำร หลักแนวคิด 
ธงชัย สมบูรณ์,  
(๒๕๔๙, หน้า ๑๑ – ๑๒) 

ความส าคัญของทรัพยากรมนุษย์ 
๑. ทรัพยากรมนุษย์ เป็นทรัพย์สินขององค์กร 
มิใช่ค่าใช้จ่าย 
๒. ศักยภาพของมนุษย์ พัฒนาได้ไม่มีที่สิ้นสุด 
๓. ทรัพยากรมนุษย์ เป็นแหล่งสร้างเสริมและ
เพ่ิมคุณค่าของผลผลิตและการบริการของ
องค์กร 

 

 ๒.๑.๓ หลักกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการด าเนินการ ให้บุคลากรได้รับประสบการณ์และการ
เรียนรู้ในช่วงเวลาหนึ่ง เพ่ือที่จะได้น าเอามาปรับปรุงความสามารถในการท างาน โดยมี วิธีการ ๓ 
ประการ คือ๒๖ 

 ๑. การฝึกอบรม (Training) เป็นกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ มุ่งเน้นเกี่ยวกับงานที่
ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน (Present Job) เป้าหมาย คือ การยกระดับความรู้ ความสามารถทักษะของ
พนักงานในขณะนั้น ให้สามารถท างานในต าแหน่งนั้นๆ ได้ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมไปแล้วสามารถน า
ความรู้ไปใช้ได้ในทันที 

๒. การศึกษา (Education) การศึกษานับว่าเป็นวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยตรง 
เพราะการให้การศึกษาเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจนเสริมสร้าง ความสามารถใน
การปรับตัวในทุกๆ ด้านให้กับบุคคล ถ้าพิจารณาในองค์การแล้วการศึกษาจะเน้นการเตรียมพนักงาน
ส าหรับงานในอนาคต (Future Job) เพ่ือเตรียมพนักงานให้มีความ พร้อมที่จะท างานตามความ 
ต้องการขององค์การในอนาคต หรืออีกกรณีหนึ่งการให้การศึกษา สามารถใช้เพ่ือเตรียมพนักงานเพ่ือ
เลื่อนต าแหน่งใหม่ ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน  
 ๓. การพัฒนา (Development) เป็นกระบวนการปรับปรุงองค์การให้มีประสิทธิ เป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่ได้มุ่งเน้นที่ตัวงาน (not focus on a job) แต่มีจุดเน้นเพ่ือให้เกิด การ
เปลี่ยนแปลงตามที่องค์การต้องการการพัฒนาขึ้นจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับองค์การเพ่ือ

 ๒๖Leonard Nadler, Corporate Human Resources Development., (New York: American 
for Training and Development, 1980), p. 5. 



๒๙ 

ปฏิบัติงานขององค์การในอนาคต เพ่ือให้สอดคล้องกบเทคโนโลยีรวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
 นอกจากนี้มีนักวิชาการอีกหลายท่านได้ขยายความทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ข้างต้นว่าหลักการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถจ าแนกออกเป็น ๓๒๗ แนวทาง คือ 
 ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการด าเนินให้บุคลากรได้รับประสบการณ์และการ
เรียนรู้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือนามาปรับปรุงความสามารถในการท างาน โดยวิธี ๓ ประการ คือ
  ๑) การฝึกอบรม (Training) เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ มุ่งเน้นเกี่ยวกับงาน
ที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน เป้าหมายคือการยกระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ ของพนักงานในขณะนั้น
ให้สามารถท างานในต าแหน่งนั้น ๆ ได้ ผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วสามารถนาความรู้ไปใช้ได้ทันที 
  ๒) การศึกษา (Education) การศึกษานับว่าเป็นวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยตรง เพราะการให้การศึกษาเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจนเสริมสร้าง
ความสามารถในการปรับตัวในทุก ๆ ด้านให้กับบุคคล ถ้าพิจารณาในแง่องค์การแล้ว การศึกษาจะเน้น
การเตรียมพนักงานส าหรับในอนาคต เพ่ือเตรียมพนักงานให้มีความพร้อมที่จะท างานตามความ
ต้องการขององค์การในอนาคต หรืออีกกรณีหนึ่ง การให้การศึกษาสามารถใช้เพ่ือเตรียมพนักงานเพ่ือ
การเลื่อนต าแหน่งงานใหม่ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลานาน 
  ๓) การพัฒนา (Development) เป็นกระบวนการปรับปรุงองค์การให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่ได้มุ้งเน้นที่ตัวงาน แต่มีจุดเน้นเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ตามที่องค์การต้องการ การพัฒนาองค์การนั้นเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับองค์การเพ่ือการ
ปฏิบัติงานขององค์การในอนาคต เพ่ือให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีรวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวมเร็ว 
 ๒. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการนากิจกรรมที่มีการก าหนดและวางรูปแบบอย่างมี
ระบบมาใช้เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และปรับปรุงพฤติกรรมของพนักงานให้ดีขึ้น โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาใน ๓ ส่วน คือ๒๘  
  ๑) การพัฒนาบุคคล (Individual Development) ความจ าเป็นในระดับบุคคล ใน
การเรียนรู้และการพัฒนาตามที่ Barrow and Loughlin กล่าวว่า องค์การจ าเป็นจะต้องให้พนักงาน
เขาเพ่ิมพูนความรู้และความสามารถในสิ่งต่อไปนี้ กล่าวคือ  

 ๒๗นิสดารก์ เวชยานนท์, บทควำมวิชำกำร HR, (คณะรัฐประศาสนศาสตร์ : สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๒๐ - ๔๐. 
 ๒๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐ - ๔๐. 



๓๐ 

 ประการแรก ควรให้การศึกษาแก่พนักงานเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิผล และให้เขาเกิดความเข้าใจในบทบาทของตนที่พึงอุทิศ
ให้กบัองค์การและสามารถตัดสินใจในการท างานได้อย่างเหมาะสม  
 ประการที่สอง องค์การต้องการให้พนักงานมีการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะใหม่ ๆ และมี
ความสามารถในการปรับตัวได้ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลง โดยการเรียนรู้ การพัฒนาความสามารถ
ของตนเองและจะต้องมีการพัฒนาทักษะต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และทันสมัยอยู่เสมอ  
 ประการที่สาม องค์การต้องการให้พนักงานมีความสามารถในการท างานในโครงสร้าง
แบบแบนราบและมีสายการบังคับบัญชาที่สั้นกระชับ การท างานที่มีการควบคุมดูแลไม่มากนัก การมี
วัตถุประสงค์และการตรวจสอบการท างานของตนเอง ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดด้วย
ตนเอง  
 ประการที่สี่ องค์การต้องการให้พนักงานมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าการ
ประสานงานระหว่างแผนกต่าง ๆ และมีทักษะทางด้านมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  
 นอกจากนั้น บุคลากรในองค์การยังจ าเป็นต้องมีความยืดหยุ่นในการท างาน มี
ความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และด าเนินการจัดการกับงานใหม่ๆ 
อีกทั้งบุคลากรจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ตนเองให้มากขึ้นอีกด้วย บุคลากรจะต้องพัฒนา
ตนเองให้มีลักษณะเป็นผู้ที่สามารถท างานได้ทันที 
 ๒) การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) เป็นหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายองค์การ
และฝ่ายพนักงานด้วย ในส่วนของพนักงานแต่ละคนจะต้องยอมรับว่าตนมีหน้าที่ในการพัฒนาสายงาน
อาชีพของตนด้วย โดยต้องคอยประเมินตนเองอยู่เสมอและปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ือให้ตนเอง
ก้าวขึ้นไปในสายงานอาชีพ 
  การพัฒนาสายงานอาชีพ จะเน้นโอกาสในงานอาชีพที่ตอบสนองความสนใจและความ
ต้องการส่วนบุคคล และความต้องการขององค์การให้สอดคล้องกัน โดยที่องค์การจะต้องก าหนด
แผนพัฒนาสายงานและการจัดการสายงานของบุคลากร โดยอาศัยแผนปฏิบัติการทรัพยากรมนุษย์ที่
ได้รับการวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วมาเป็นแนวทางการด าเนินการ อย่างไรก็ดี การพัฒนาสายงานอาชีพ
จะมีความแตกต่างกับการพัฒนาบุคคลเพราะการพัฒนาสายงานอาชีพเน้นที่ประสิทธิภาพของงาน
ระยะยาวและมุ่งความส าเร็จของบุคคลเป็นส าคัญ กล่าวได้ว่า การพัฒนาสายงานอาชีพ คือการพัฒนา
ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองตลอดชีวิตการท างาน ดังนั้น การเลือกอาชีพงานจึงต้องจัดท าเป็น
กระบวนการไม่ว่าจะมีโอกาสก้าวหน้าหรือไม่ก็ตาม บุคคลจะต้องพัฒนาสายงานอาชีพทุกขั้นตอน
ตลอดชีวิตการท างาน ซึ่งเมื่อบุคคลเข้าเป็นสมาชิกในองค์การก็ย่อมต้องการความเจริญก้าวหน้าในสาย
งานอาชีพของตนเอง จะเห็นได้ว่า การพัฒนาสายงานอาชีพ จึงเป็นความรับผิดชอบและความมุ่ง
หมายร่วมกันทั้งองค์การและบุคลากร 



๓๑ 

 ๓  (การพัฒนาองค์การ ) Organization Development) การพัฒนาองค์การ มีเป้าหมาย
เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและปรับปรุงสุขภาพขององค์การให้แข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งกว่าเดิม นอกจากนี้
การพัฒนาองค์การจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เกิดขึ้นในจุดใดจุดหนึ่ง แต่จะต้องเป็นไปทั่วทั้ง
ระบบขององค์การ และการพัฒนาองค์การจะต้องค านึงถึงการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ซึ่ง
จะต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงที่ความคิดของคนในองค์การเสียก่อน เมื่อคนในองค์การเปลี่ยนแปลง
ความคิดแล้วย่อมจะช่วยส่งผลเชื่อมโยงไปยังการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในการท างานและปรับเปลี่ยน
การใช้เทคโนโลยี 
 ๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ๒๙ การพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization) ซึ่งหลักการนี้จะเป็นการบูรณาการระหว่างการเรียนรู้และงานเข้าด้วยกัน
ซึ่งสามารถรวมกันได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบใน ส่วน คือ ในระดับบุคคล (Individual) ระดับกลุ่ม 
หรือทีมผู้ปฏิบัติงาน (Work groups or teams) และระดับระบบโดยรวม (The system) และ
กระบวนการเรียนรู้แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ๑) การเรียนรู้จากประสบการณ์ 
  ๒) การเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
  ๓) การเรียนรู้เพ่ือเตรียมตัวส าหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 
 ๒.๑.๔ วิธีกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
 โดยทั่วไปแล้ว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถท าได้หลายวิธี แต่วิธีที่นิยมทาเป็นกัน
ส่วนใหญ่ มี ๓ วิธี ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการฝึกอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดย
การศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการพัฒนา 

 ๑) กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์โดยวิธีกำรฝึกอบรม (Training) 

 การพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดโครงการฝึกอบรมนั้นจะส่งผล และเอ้ืออ านวยประโยชน์
ให้กับองค์การหรือหน่วยงานได้เพียงใด ย่อมข้ึนอยู่กับความรู้ความสามารถและทัศนคติที่มีต่องานของ
บุคลากรผู้รับผิดชอบจัดการฝึกอบรมเป็นส าคัญ หากจะให้สามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน
ฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือไปจากจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการ 
ฝึกอบรม และหลักการบริหารงานฝึกอบรมแต่ละขั้นตอนแล้ว ผู้รับผิดชอบงานฝึกอบรมควรจะต้องมี
ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์แขนงต่างๆ อย่างกว้างขวาง เช่น สังคมวิทยา 
จิตวิทยา และศาสตร์การจัดการ ซึ่งจะช่วยเอ้ืออ านวยให้สามารถ ก าหนดหลักสูตร และโครงการ

๒๙อ้างแล้ว, หน้า ๒๐ - ๔๐. 



๓๒ 

ฝึกอบรมได้ง่ายขึ้น มีความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารบุคคลและการพัฒนาบุคคลด้วยวิธีการอ่ืนๆ 
นอกเหนือไปจากการฝึกอบรม ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะได้กล่าวถึง ความหมายของการฝึกอบรม ความ
จ าเป็นในการฝึกอบรม กระบวนการของการฝึกอบรม ประเภทของการฝึกอบรม และวิธีการฝึกอบรม 
ดังนี้ 

 ๑.๑) ควำมหมำยของกำรฝึกอบรม 

 มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการฝึกอบรมไว้ว่า เป็นการช่วยให้บุคลากรท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการยกระดับความสามารถของบุคลากรทุกวิถีทางให้เท่าเทียมกับงานที่มอบ
ให้ทา การฝึกอบรม เป็นกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงลักษณะการท างานให้เป็นไปตามความ
ต้องการของบุคคลและนโยบายขององค์การ การฝึกอบรมต้องอาศัยเทคนิคและหลักการเรียนรู้เข้ามา
ช่วย เช่น การจูงใจ ความเข้าใจ การได้ความรู้และการเก็บความรู้นั้นไว้ แล้วนามาปฏิบัติในการท างาน
ได้ การฝึกอบรมจะได้ผลดี เมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจถึงจุดหมายของการอบรม โดยมีรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกในห้องฝึกงาน การอบรมโดยอาศัยเทคนิคการสอน เช่น การ
บรรยาย การอภิปรายเป็นต้น โดยส่วนใหญ่ การฝึกอบรมจะเป็นวิธีการที่ใช้ส าหรับงานปัจจุบัน 
ก าหนดแบบอย่างที่เป็นทางการกับระดับพนักงาน ส าหรับการพัฒนาเป็นกระบวนการที่ใช้ส าหรับงาน
ในอนาคต การฝึกอบรม๓๐ เป็นกระบวนการที่จัดขึ้นเพ่ือให้บุคคลได้เรียนรู้และมีความช านาญเพ่ือ
วัตถุประสงค์อย่างหนึ่ง โดยมุ่งให้คนได้รู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน
ไปในทางที่ต้องการ ตามความหมายดังกล่าว การฝึกอบรมท าให้ผู้รับการอบรมได้รับความรู้ใหม่ ๆ ได้
ความช านาญในการปฏิบัติงานมากขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาและทัศนคติที่จะปรับปรุง
งาน เปลี่ยนแปลงงานให้ดีขึ้นตามแนวทางท่ีองค์การก าหนด 

 ๑.๒) ควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรม 

 ความจ าเป็นในการฝึกอบรมเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาบุคคลในองค์การให้มีความรู้
อย่างพอเพียงที่จะปฏิบัติงานนั้น มีทัศนคติที่ดีต่องาน เพราะถ้าคนเรามีความพึงพอใจงานย่อมส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการท างาน และมีความสามารถท างานอย่างช านาญหรือกล่าวได้ว่ามีทักษะในงาน  
นั้น ๆ เป็นอย่างดี๓๑ ความจ าเป็นที่จะต้องมีการฝึกอบรมเนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้  

๓๐เสนาะ ติเยาว์, กำรบริหำรงำนบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 
๒๕๔๓), หน้า ๒๗. 

๓๑พยอม วงศ์สารศรี, กำรบริหำรงำนบุคคล, หน้า ๔๗. 



๓๓ 

 ๑) องค์การมุ่งหวังผลผลิตที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผู้ที่จะท าให้ผลผลิตไปสู่
จุดหมายปลายทางที่องค์การก าหนดไว้ก็คือ บุคคลในองค์การ ล าพังเพียงผู้จัดการหรือผู้บริหารยังไม่
สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การได้ จ าเป็นต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจของบุคคลภายในองค์การ 
งานจึงจะประสบความส าเร็จ ฉะนั้น จ าเป็นต้องมีหน่วยงานสอนให้เขาได้เรียนรู้งาน นั้น ๆทั้งนี้เพ่ือ
ความเข้าใจงานอันน าไปสู่ความรวดเร็วในการท างาน และยังเป็นการป้องกันความผิดพลาดที่อาจ
เกิดข้ึนจากการท างานนั้น ๆ  
 ๒) ลักษณะงานในองค์การมีความแตกต่างจากความรู้ที่ได้รับจากสถานศึกษาเพราะ
สถานศึกษาจะให้ความรู้และฝึกฝนสิ่งที่กว้าง ๆ อาจไม่ได้เฉพาะเจาะจงและมีลักษณะพิเศษตาม
ลักษณะเฉพาะของงานในองค์การ ฉะนั้นผู้ส าเร็จการศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการเรียนรู้งานนั้นก่อน
ท างานเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอันเป็นผลให้ท างานด้วยความสบายใจ  
 ๓) งานในองค์การจะมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงอยู่ เสมอ การเปลี่ยนแปลงนี้
จ าเป็นต้องมีการปรับสิ่งต่าง ๆ ให้เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะงานหรือการ 
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี อาทิเช่น การนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานต่าง ๆ จ าเป็นต้องฝึกอบรมให้
บุคลากรในองค์การสามารถท างานใหม่ได้อย่างดี 
 ๔) บุคคลในองค์การจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาโดยธรรมชาติของมนุษย์เมื่อท างานไป
นาน ๆ ความเฉื่อยชา ความเซ็งจะเกิดข้ึน ฉะนั้นองค์การจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นจูงใจให้เขา
ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเขาอายุมากแล้ว ปล่อยให้เด็กรุ่นหลังทาจะต้องท าให้
คนในองค์การเกิดจิตสานึกว่าทุกคนไม่มีใครแก่เกิดการพัฒนา ดังนั้น การฝึกอบรมจึงมุ่งไปที่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบุคคลเป็นส าคัญให้รูสิ่งใหม่ให้พอใจงานใหม่ ให้มีทักษะในการท างานใหม่ ๆ 
นั้นได้ การฝึกอบรมจึงมีลักษณะเป็นระบบ 

 ๑.๓) กระบวนกำรของกำรฝึกอบรม 

 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นขั้นตอนการด าเนินงานในการพัฒนาบุคลากร
อย่างเป็นระบบและมีแบบแผน สามารถสรุปกระบวนการหรือขั้นตอนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วย
การฝึกอบรมได้ดังนี้  
 ๑.๓.๑) ก าหนดหรือวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs Analysis 
or Needs Assessments) ความจ าเป็น หรือ Needs ในการฝึกอบรมและพัฒนาถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญ 
หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยพิจารณาถึงสิ่งที่ขาดหือบกพร่องบน
พ้ืนฐานของการเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่ต้องการกับที่เป็นอยู่จริง นอกจากนั้น ยังพิจารณาถึง
โอกาสหรือศักยภาพในการปรับปรุงผลงาน ซึ่งสามารถพิจารณาได้ว่าเป็นการจูงใจคนให้ปรับปรุงหรือ



๓๔ 

สร้างโอกาสเพ่ือความส าเร็จ โดยอาศัยโมเดลของขีดความสามารถ (Competency Model) ในการ
ก าหนดแนวทางฝึกอบรมและพัฒนา๓๒  

 เพ่ือให้การฝึกอบรมสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายและช่วยแก้ไขปัญหาได้นั้ น องค์การ
จะต้องมีการส ารวจว่ามีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใดถึงต้องมีการฝึกอบรม มีเครื่องชี้อะไรที่บ่งบอกว่า
ควรมีการฝึกอบรมในการหาความจ าเป็นนี้มีขั้นตอนที่จะต้องด าเนินการคือ การเก็บรวบรวมข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูล๓๓ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถท าได้หลายวิธี เช่น  
 - โดยการศึกษาถึงวัตถุประสงค์ขององค์การตลอดจนหน้าที่และลักษณะงานขององค์การ
โดยละเอียด  
 - โดยการสอบถามผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ  
 - โดยการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน รวมทั้งพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานองค์การ  
 - โดยการศึกษาจากเอกสาร เช่น บันทึกการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน หรือผลการ
ประเมินครั้งก่อน 
 ๑.๓.๒) การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม (Developing and design 
Training programs) เมื่อสามารถวิเคราะห์ได้ว่าองค์การ และบุคลากรต้องการได้รับการแก้ไขหรือจูง
ใจให้ปรับปรุงผลงานก็จะต้องมีการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมที่ส าคัญ 
ได้แก่ การก าหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม การก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม การ
สร้างหลักสูตรการฝึกอบรม การคัดเลือกวิทยากร การเลือกเทคนิคและวิธีการในการฝึกอบรม การ
ก าหนดสถานที่จัดการฝึกอบรมและอุปกรณ์การฝึกอบรม๓๔  

 ๑.๓.๓) การบริหารหลักสูตร (Training Delivery) ในขั้นตอนนี้ สามารถก าหนดช่วงเวลา
ของกิจกรรมต่าง ๆ ออกได้เป็นสามระยะ ได้แก่  

 ระยะแรก เป็นการวางแผนจัดหลักสูตรการฝึกอบรมโดยที่จะมีความเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานฝึกอบรม หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานวัดผลธุรกิจ  

 ๓๒ธงชัย สันติวงษ์, กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑ , (กรุงเทพมหานคร : บริษัทประชุม
ช่างจ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๒๗๖ - ๒๗๗. 
 ๓๓นิสดารก์ เวชยานนท์, บทควำมทำงวิชำกำร HR, (กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ , 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๐), หน้า ๑๒๖. 
 ๓๔ดนัย เทียนพุฒิ, กลยุทธ์กำรพัฒนำคน : ส ำหรับนักฝึกอบรมมืออำชีพโปรแกรม : กำรจัดท ำแบบ
ฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกร, (กรุงเทพมหานคร : บุ๊คแบงก์, ๒๕๔๐), หน้า ๗๗ - ๘. 



๓๕ 

 ระยะสอง การด าเนินการฝึกอบรม จะเป็นการด าเนินการในเรื่องของการจัดเตรียมความ
พร้อมในด้านสถานที่และพิธีการจัดการฝึกอบรมในแต่ละวัน ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาการ
ฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์หลักสูตร งบประมาณประจ าวัน และรายงานสรุปความก้าวหน้าในการ
จัดการฝึกอบรม  

 ระยะสาม การด าเนินการเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ซึ่งต้องอาศัยการด าเนินงานร่วมกันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดท ารายงานผลการฝึกอบรมโดยหน่วยงานฝึกอบรม การนาผลที่ได้
จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติโดยหน่วยงานต้นสังกัด และการวัดผลทางธุรกิจในด้านผลลัพธ์โดย
หน่วยงานวัดผลธุรกิจ 

 เพ่ือให้การฝึกอบรมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ขั้นตอนในการบริหารหลักสูตรนี้จ าเป็น
จะต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือก าหนดหน้าที่รับผิดชอบและประสานงานกันในการ
ฝึกอบรมจะเพ่ิมหรือลดฝ่ายไหนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เริ่มตั้งแต่การจัดตั้งคณะกรรมการอ านวยการ 
คณะกรรมการด าเนินการ เลขานุการ เหรัญญิก พิธีกร ฝ่ายเอกสารและรับลงทะเบียน ฝ่ายจัดท าค า
บรรยาย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายเทคโนโลยี ฝ่ายพยาบาล ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายปฏิคม 
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ฝ่ายการบันเทิงและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และฝ่ายประเมินผลเป็นอาทิ 

 ๑.๓.๔) การด าเนินการอบรม การด าเนินการอบรมนั้นเป็นขั้นตอนปฏิบัติการตามแผนที่
ก าหนดไว้ ควรให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนได้รับทราบเกี่ยวกับแผนด าเนินการ เพ่ือความร่วมมือใน
การด าเนินการให้บรรลุจุดมุ่งหมาย โดยเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ หรือคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามความ
เหมาะสมเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม จัดการสถานที่และรายละเอียดการด าเนินงานให้เรียบร้อยและเริ่ม
ด าเนินการพัฒนาบุคลากร ในขั้นนี้ทางคณะผู้จัดจะต้องมีการตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงหรือ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่เสมอ ไม่ว่าการปรับเปลี่ยนเวลา สถานที่ และวิทยากรให้เป็นไป
ตามความเหมาะสมของสถานการณ์เพ่ือให้การฝึกอบรมด าเนินไปสู่เป้าหมายอย่างราบรื่นที่สุด๓๕  
 ๑.๓.๕) การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม (Training Evaluation and Follow 
Up) สิ่งที่ต้องการประเมินและติดตาม จะประกอบไปด้วยการประเมินในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
 (๑) การประเมินการเรียนรู้ เพ่ือต้องการทราบว่าผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้มาก
น้อยเพียงใด  

 ๓๕ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ , กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ด
ยูเคช่ัน, ๒๕๔๘), หน้า ๑๓๕ - ๑๔๐. 



๓๖ 

 (๒) การประเมินปฏิกิริยา เพ่ือต้องการทราบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นและ
ทัศนคติอย่างไรต่อการฝึกอบรม เช่น ทัศนคติต่อวิทยากรหรือหัวข้อวิชา  
 (๓) การประเมินพฤติกรรม เพ่ือต้องการทราบว่า ผู้เข้ารั บการอบรมเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการท างานไปในทางท่ีดีขึ้นหรือไม่  
 (๔) การประเมินผลลัพธ์ เพ่ือต้องการทราบว่า ผู้ผ่านการอบรมปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ และการด าเนินงานของหน่วยงานนั้นก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิมเป็นผลมา
จากการฝึกอบรมหรือไม่๓๖ 

 ๑.๔) ประเภทของกำรฝึกอบรม 

 การฝึกอบรมนั้นสามารถแยกได้หลายประเภท ตามลักษณะของจุดมุ่งหมาย ผู้เข้ารับการ
อบรมและระยะเวลาในการสอบ แต่ที่หน้าสังเกตก็คือการฝึกอบรมก็เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
ความช านาญ การแบ่งประเภทของการฝึกอบรมจะถือสิ่งใดเป็นเกณฑ์ก็ตาม ก็มุ่งผลอยู่ที่ผู้เข้ารับการ
อบรม เราสามารถแบ่งตามลักษณะของผู้เข้ารับการอบรม๓๗ ดังต่อไปนี้ 
 ๑) การฝึกอบรมแบบปฐมนิเทศ (induction or orientation ) 
 ๒) การฝึกอบรมโดยการท างาน ( on the job Training ) 
 ๓) การฝึกอบรมในห้องทดลองปฏิบัติงาน (Vestibule Training) 
 ๔) การฝึกงานช่างฝีมือ (Apprenticeship Training) 
 ๕) การฝึกงาน (internship Training) 
  ๖) การฝึกอบรมพิเศษ (Special purpose program) 

 ๑.๕) วิธีกำรฝึกอบรม 

 ความส าเร็จในการจัดการฝึกอบรมจึงนับว่ามีส่วนขึ้นอยู่กับวิธีการที่จะใช้ถ่ายทอด และ
การสร้างบรรยากาศให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตื่นตัว มีความพร้อม และเต็มใจที่จะได้รับการฝึกฝนซึ่ง
ปัจจุบันวิธีการใช้ในการฝึกอบรมนั้นมีอยู่หลายวิธี ที่นิยมใช้มีดังต่อไปนี้๓๘ 
 ๑) การบรรยาย (Lecture) 
 ๒) การประชุม (Conference) 

 ๓๖พยอม วงศ์สารศรี, องค์กำรและกำรจัดกำร, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร: คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยดุสิต, ๒๕๔๘), หน้า ๑๗๒ - ๑๗๓. 
 ๓๗เสนาะ ติเยาว์, กำรบริหำรงำนบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 
๒๕๔๓), หน้า ๙๙ - ๑๐๑. 
 ๓๘ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์, หน้า ๑๕๕-๑๕๘. 



๓๗ 

 ๓) การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) 
 ๔) การใช้กรณีศึกษา (Case Study ) 
 ๕) การสาธิต (Demonstration) 
 ๖) การสมัครงาน (Seminar) 
 ๗) การฝึกงานในสถานการณ์จริง (On the job Training)  
 จากความหมายของการฝึกอบรมข้างต้นพอสรุปได้ว่า การฝึกอบรมมีบทบาทส าคัญต่อ
กระบวนการจัดการในการปฏิบัติงานของพนักงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความช านาญในการท างาน และ
เป็นกระบวนการที่ท าให้คนเรียนรู้ และมีความช านาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ความส าคัญของการฝึกอบรมคือท าให้ผลผลิตสูงขึ้น มีทัศนคติที่ดีขึ้น และมีความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล 

 

 ๒) กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์โดยกำรศึกษำ (Study) 

 การศึกษาท่ีจุดเน้นที่บุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์มากกว่างาน วัตถุประสงค์ของการศึกษาก็
เพ่ือเตรียมบุคคลส าหรับการเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้นในองค์การกับเป็นการพัฒนาเรื่องอาชีพ กล่าวคือ
เลื่อนขึ้นเป็นหัวหน้างาน การให้การศึกษาทางด้านทัศนคติที่เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์และการบังคับ
บัญชาจะเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับโครงการการศึกษาของบุคคล เนื่องจากการให้การศึกษาเรื่องใหม่จึง
เป็นความจ าเป็นเพื่อที่จะสามารถปรับตัวท าหน้าที่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ได้๓๙ 

 สิ่งที่ควรค านึงถึงในเรื่องของการศึกษาก็คือการศึกษาเป็นเรื่องของการลงทุน ซึ่งผลที่จะ
ได้รับจะปรากฏขึ้นในระยะยาว นอกจากนี้การประเมินผลกระท าได้โดยเทียบผลที่ได้กับวัตถุประสงค์
ที่ตั้งเอาไว้ ดังนี้  
 ๒.๑) กำรศึกษำกับกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  
 ความรู้ ความสามารถ และทักษะของมนุษย์สามารถพัฒนาได้ด้วยการศึกษา มีการวิจัยจน
เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าการลงทุนด้านการให้การศึกษามีผลโดยตรงต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ประเทศท่ีประสบความส าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมาก เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และญี่ปุ่น 
มีการลงทุนทางการศึกษามาก ท าให้ประเทศกาลังพัฒนาทั้งหลายเอาแบบอย่าง  
 จะเห็นว่าการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การจึงน่าจะมีความเหมาะสม และ
สมควรได้รับการด าเนินการจัดการศึกษาลักษณะนี้ไปพร้อม ๆ กับการศึกษาท่ีจัดอยู่ในสถานศึกษา  

 ๓๙เชาว์ โรจนแสง, แนวคิด กำรวำงแผน และระบบกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย,์ หน้า ๕๕ - ๗๒. 



๓๘ 

 ๒.๒) กำรศึกษำเป็นกำรลงทุนและกำรบริโภค 
 การศึกษาในทรรศนะของนักเศรษฐศาสตร์จะต้องค านึงถึงผลได้ คือสิ่งที่คาดว่าจะได้รับจาก
การลงทุนทางการศกึษานั้นๆ การศึกษาคือการบริโภคซึ่งสามารถแยกทรรศนะทั้ง ๒ ออกได้ ดังนี้ 
  ๑) การศึกษาเป็นการลงทุน ตามแนวคิดในปัจจุบันถือว่ารายจ่ายเพ่ือการศึกษาเป็น
การจ่ายลงทุนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในอนาคต บทบาทของการศึกษานั้นจะอยู่ในรูปของทักษะที่แฝงในตัว
มนุษย์ที่ เราถือว่าเป็นทุนมนุษย์ ไม่จ าเป็นต้องบ ารุงรักษาและปรับปรุงทักษะ ความรู้  และ
ประสบการณ์ของมนุษย์ถือได้ว่าเป็นการลงทุนในมนุษย์ 
  ๒) การศึกษาเป็นการบริโภค การศึกษาเพ่ืออรรถประโยชน์และการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต กล่าวคือ การศึกษาที่มีจุดประสงค์เพ่ือการเสริมสร้างเกียรติ ศักดิ์ศรี ความมีหน้ามีตาใน
สังคมแก่บุคลากร 
 จะเห็นได้ว่า รายจ่ายเพ่ือการศึกษาทั้งหมดไม่ใช่เป็นรายจ่ายเพ่ือลงทุนเพียงประการเดียว 
แต่รายจ่ายเพ่ือการศึกษานั้นเป็นทั้งรายจ่ายเพื่อการบริโภคและรายจ่ายเพื่อการลงทุนไปพร้อม ๆ กัน 
พิจารณาในเชิงเศรษฐศาสตร์แล้ว การศึกษาคือปัจจัยแห่งการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของทุนมนุษย์
นั่นเอง 
 ๒.๓) กำรจัดกำรกำรศึกษำเพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
 การศึกษาเป็นกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอย่างเป็นระบบ 
การศึกษาของบุคลากรในองค์การจะต้องยึดถือจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การเป็นหลัก 
ทั้งนี้ เพ่ือจะได้ท าให้พฤติกรรมของบุคคลในองค์การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับวัตถุประสงค์
ขององค์การ 

 ๒.๔) ควำมจ ำเป็นที่องค์กำรต้องจัดให้มีกำรศึกษำ๔๐ 

 เหตุผลที่องค์การจ าเป็นต้องจัดให้มีการศึกษาแก่บุคลากรเนื่องมาจากสาเหตุ ๔ ประการ
คือ 
  (๑) สถานศึกษาไม่สามารถผลิตบุคคลที่ท างานได้ทันที ไม่มีสถานศึกษาใด ๆ ที่
สามารถผลิตบุคคลที่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีที่จบการศึกษาออกมาแล้ว เมื่อเข้ามาสู่องค์การ 
  (๒) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในสภาพปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผู้ปฏิบัติงานควรจะได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงโดยกระบวนการศึกษา 

 ๔๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๕ - ๗๒. 



๓๙ 

  (๓) ความต้องการความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ พยายามที่จะพัฒนาตนเองให้มี
โอกาสเลื่อนต าแหน่งหน้าที่การเงิน ซึ่งจะผลต่อความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน และเป็นการสร้าง
ขวัญกาลังใจต่อผู้ปฏิบัติงาน 
  (๔) การได้ประสบการณ์ที่ตรงตามความต้องการ ประสบการณ์ตรงต่อการพัฒนา
และปรับปรุงความสามารถของบุคคล 
 ๒.๕) หลักกำรจัดกำรศึกษำ๔๑ 
 เมื่อเหตุผลและความจ าเป็นในการจัดให้มีการศึกษาแก่บุคลากร การจัดการศึกษาควรจะ
ยึดหลักต่อไปนี้ 
  (๑) การศึกษาตามความประสงค์ของบุคลากร เมื่อบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานเข้ามา
เป็นสมาชิกขององค์การบุคลากรย่อมมีความต้องการที่จะได้รับโอกาสการพัฒนาเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง
หน้าที่การงานของตนเองให้สูงขึ้น ท าให้บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในต าแหน่งหน้าที่การงานของ
ตนเองมากขึ้น องค์การจึงจ าเป็นจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนบุคคลให้ได้รับโอกาสการพัฒนาตนเอง
การจัดการศึกษาตามความต้องการของบุคลากรอีกประเภทหนึ่งที่องค์การควรให้ความส าคัญต่อ
การศึกษาตามกลุ่มสนใจต่าง ๆ กล่าวคือ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอาจมีความต้องการที่จะพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  (๒) การศึกษาตามความประสงค์ขององค์การ ด้วยเหตุผลที่ว่าสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาในระบบไม่สามารถผลิตบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันที องค์การจึงมีความจ าเป็น
จะต้องพัฒนาบุคลากรของตนเองให้มีประสิทธิภาพจนสามารถตอบสนองต่อภารกิจขององค์การได้ 
เมื่อส าเร็จแล้วจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานประจ าในองค์การ เป็นต้น  
 อย่างไรก็ตาม รูปแบบของการจัดการศึกษาตามความประสงค์ขององค์การสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น ลักษณะคือ  
  (๑) การศึกษาก่อนปฏิบัติงาน เป็นการให้การศึกษาแก่บุคลากรก่อนเข้าประจ าการ  
  (๒) การศึกษาระหว่างประจ าการ เป็นการศึกษาส าหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นั้นอยู่แล้ว
เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น  
  (๓) การศึกษาก่อนได้รับการเลื่อนต าแหน่ง การศึกษาก่อนแต่งตั้งเข้าสู่ต าแหน่ง 
 ๒.๖) ระบบกำรศึกษำเพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์๔๒  

 ๔๑อ้างแล้ว, หน้า ๕๕ - ๗๒. 
 ๔๒อ้างแล้ว, หน้า ๕๕ - ๗๒. 



๔๐ 

 การจัดการศึกษาของประเทศไทยในอดีตเป็นการจัดการศึกษาที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วัด บ้าน 
และวัง โดยการศึกษาที่วัดนั้นจะมีพระเป็นผู้สอนเพ่ือให้สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ และยังมีการ
สอนศีลธรรมตามหลักของศาสนาเพ่ือให้ลูกศิษย์ประพฤติดี ประพฤติชอบ การศึกษาที่บ้านเป็น
การศึกษาแบบไม่มีแบบแผน บิดามารดาเป็นผู้อบรมสั่งสอนตามโอกาสเพ่ือให้รู้ภาษาของตนและ
สามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนด้วยภาษาพูดให้เป็นที่เข้าใจกันได้ ส่วนการศึกษาในวังนั้น เป็นการเรียนกับ
นักปราชญ์หลวงผู้รับราชการอยู่ในราชส านัก และเป็นผู้มีความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่สามารถถ่ายทอดไป
ยังบรรดาลูกศิษย์ที่เป็นเจ้านายและบุตรหลานข้าราชการ ต่อมาได้มีการจัดตั้งโรงเรียนขึ้ นในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้มีการปฏิรูปการศึกษาไทยให้เป็นแบบสากล 
โดยระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบันได้ก าหนดให้มี รูปแบบ  
 (๑) การศึกษาในระบบ  
 การศึกษาในระบบมีลักษณะที่ส าคัญคือ เป็นการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาเป็นหลัก มีรูปแบบการจัดสถานศึกษา การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ของสถานศึกษาที่ต่างไปจากวิถีชีวิตที่เป็นจริงในชีวิตประจ าวันในสังคมและชุมชนกลุ่มเป้าหมายเป็น
เด็กและเยาวชน มีการก าหนดวัยของผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน มีโครงสร้างของระบบที่แน่นอนเป็นไป
ตามล าดับขั้น 
 (๒) การศึกษานอกระบบ 
 การศึกษานอกระบบมีลักษณะที่ส าคัญคือ ผู้เรียนไม่มีการก าหนดเกณฑ์อายุเหมือนกับ
การศึกษาในระบบโรงเรียน ผู้สอนเป็นครูผู้สอนที่มีความรู้ ความช านาญ และความเชี่ยวชาญในวิชาที่
เรียนโดยตรง หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์จากการประกอบอาชีพของตนมา เป็นวิทยากรและ
อาสาสมัคร หลักสูตรและเนื้อหาวิชา ยึดหยุ่นได้มาก เนื้อหาสามารถปรับตามท้องถิ่นและความสนใจ
ของผู้เรียน จะมีภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ รูปแบบการจัด เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้จัดและผู้เข้ารับการศึกษา การเรียนการสอน แตกต่างกันไปและตามความเหมาะสม โดยอาจจัดใน
รูปแบบพบปะสนทนา การสาธิต การฝึกอบรม การใช้โสตทัศนูปกรณ์ สื่อมวลชน การศึกษาทางไกล 
เป็นต้น 
 (๓) การศึกษาตามอัธยาศัย 
 การศึกษาตามอัธยาศัยมีลักษณะที่ส าคัญ คือ การศึกษาตามอัธยาศัยมีรูปแบบที่ไม่เป็น
รูปแบบที่จะอธิบายได้ชัดเจน ไม่สามารถจับต้องหรือมองเห็นเหมือนการศึกษาในระบบที่มีโรงเรียน
เป็นตัวแทนระบบ เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่มีหลายสถานการณ์ จึงมีหลาย
วัตถุประสงค์และไม่จ าเป็นต้องเพ่ือการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระบบอ่ืน ๆ บุคคลสามารถ
ใช้การศึกษาตามอัธยาศัยในระหว่างการเรียนในระบบพร้อม ๆ กันด้วย เป็นการศึกษาที่มีหลากหลาย
รูปแบบ และใช้วิธีการที่ไม่เป็นทางการต่าง ๆ ได้ไม่จ ากัด 



๔๑ 

 ๒.๗) กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์โดยกำรศึกษำจำกภำยนอกองค์กำร 
 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การโดยการศึกษาจะต้องอาศัยทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 แต่เนื่องจากการเข้าสู่ต าแหน่งของบุคคลได้อาศัยหลักเกณฑ์ของระดับการศึกษาในระบบ
เป็นปัจจัยในการก าหนดต าแหน่งอัตราเงินเดือน และโอกาสก้าวหน้าในโครงสร้างของต าแหน่งนั้น ๆ 
การพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาจากภายนอกองค์การที่จัดเป็นระบบสามารถด าเนินการได้ด้วยการ
ให้ศึกษาต่อโดยไม่มีผลกระทบต่องานประจ า ให้ศึกษาต่อเต็มเวลา ให้ศึกษาต่อบางเวลา ให้โอกาส
เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 
 ๒.๘) กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์โดยกำรศึกษำจำกภำยในองค์กำร๔๓ 
 ความจ าเป็นของการใช้กาลังคนเพ่ือด าเนินภารกิจขององค์การให้บรรลุเป้าหมายอาจ
ต้องการบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถเฉพาะเจาะจง ซึ่งไม่อาจพ่ึงพาการศึกษาจาก
ภายนอกได้ องค์การจึงจ าเป็นต้องจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรขึ้นใช้เอง และในขณะเดียวกัน
องค์การบางลักษณะนอกจากจะผลิตบุคลากรไว้ใช้เองแล้วยังสามารถผลิตผู้ช านาญการและเชี่ยวชาญ
ตามที่ตนเองถนัดและมีความสามารถให้กับองค์การอ่ืน ๆ ได้ด้วย องค์การที่จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
บุคลากรภายในองค์การประกอบด้วยโครงสร้าง รูปแบบ และวิธีการด าเนินการที่แตกต่างกันออกไป 
คือ โครงสร้างขององค์การที่จ าเป็นต้องผลิตบุคลากรขึ้นใช้เอง ฝ่ายจัดบริการการศึกษามีบทบาทใน
การพัฒนาบุคลากรในองค์การโดยทาหน้าที่ก าหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาและพัฒนาบุคลากรใน
องค์การ ก าหนดแผนงานและวิธีการในการพัฒนา รวมทั้งทาหน้าที่ในการประเมินโครงการพัฒนา
บุคลากรในองค์การด้วย การก าหนดวัตถุประสงค์ แผนงาน และวิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสม สามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนรอบคอบ และตรงกับเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรขององค์การ 
 ๓) กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์โดยกำรพัฒนำ (Development) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการพัฒนาตนเองในงาน หมายถึง ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่
รับผิดชอบอ่ืน ๆ เช่นฝ่ายการเจ้าหน้าที่/ฝ่ายการพนักงานได้ท าการสอนงาน (Coaching) การแนะน า
งาน และการเพ่ิมหน้าที่และความรับผิดชอบในงาน การหมุนเวียนงาน ให้พนักงานได้รับความรู้และ

 ๔๓อ้างแล้ว, หน้า ๕๕ - ๗๒. 



๔๒ 

ประสบการณ์จากการท างานในต าแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ เป็นการเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาทักษะในการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มมากข้ึน๔๔ 
 ๓.๑) กำรพัฒนำตนเอง (Self Development) 
 การพัฒนาตนเอง๔๕ หมายถึง การเสริมสร้างตนเองให้บรรลุจุดมุ่งหมายของชีวิต โดยไม่
เบียดเบียนสิทธิของคนอ่ืน ด้วยการเสริมสร้างและพัฒนาชีวิตและการงานของตนให้สูงขึ้น มี
คุณประโยชน์และมีความสุข ซึ่งการพัฒนาตนเองมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) สามารถพ่ึงตนเองได้ คือ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 
  (๒) ประสบความส าเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน 
  (๓) สามารถทาประโยชน์ให้แก่สังคมได้ 
 เมื่อพิจารณาถึงขั้นตอนในการพัฒนาตนเองพบว่ามีขึ้นตอนที่ส าคัญ ๒ ส่วน คือ การส ารวจ
ตนเองและการวิเคราะห์ตนเอง ดังมีลายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  (๑) การส ารวจตนเอง เพ่ือที่จะก าหนดเป้าหมายในอนาคตที่เราต้องการ ประเด็นส าคัญที่
ทุกคนควรรู้เกี่ยวกับตนเอง ได้แก่ 
  (๑.๑) พ้ืนฐานดั้งเดิม ยกตัวอย่างเช่น ประวัติ ชื่อ นามสกุล สถานที่เกิด สิ่งแวดล้อมในวัย
เด็ก ผู้ที่เคยเลี้ยง เล่น สอน บันดาลใจ บุคลิกลักษณะเฉพาะของบิดามารดา และญาติ เหตุการณ์ที่มี
อิทธิพลหรือฝังใจ หนังสือ แนวความคิด รูปภาพและสถานที่ที่ชอบและประทับใจมาก ความคิดภาพ
หรือสิ่งต่าง ๆ ที่มีอ านาจเหนือจิตใจของตน สิ่งของ เหตุการณ์ เรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนพูดถึงบ่อย ๆ 
  (๑.๒) จุดอ่อนของตน นิสัยที่ไม่พึงประสงค์ สิ่งที่ทาไม่ได้ สิ่งที่ท าให้ตนรู้สึกว่าถูกดูหมิ่น สิ่ง
ที่ไม่อยากพูดถึง สิ่งที่ไม่อยากฟัง ไม่อยากเห็น สิ่งที่ท าให้คนอื่นแสดงปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์ 
  (๑.๓) จุดเด่นของตนเอง นิสัยอันดีงาม สิ่งที่ท าได้ดีที่สุด สิ่งที่ท าให้รู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง
สิ่งที่ตนท าได้ แต่คนอื่นท าไม่ได้ สิ่งที่ตนชอบที่สุด สิ่งที่ตนต้องการมากท่ีสุด 

  (๒) การวิเคราะห์ตนเอง เป็นการมองตนเองให้ลึกลงไปในรายละเอียด การวิเคราะห์
ตนเอง มักจะใช้แนวความคิด Johari Window ที่นาเสนอโดยนักวิชาการ ๒ คน คือ Joseph Luff 
Harry Ingram แนวคิด Johari Window จะมีการแบ่งหน้าต่างออกเป็น ๔ บาน ดังนี้  

 ๔๔เฉลิมพงศ์ มีสมนัย, “วิธีการและเทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”, เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำร
พัฒ นำ ท รั พย ำก รม นุ ษ ย์  ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย สุ โ ข ทั ย ธ ร รม ำ ธิ ร ำ ช , (ก รุ ง เ ท พม ห า น ค ร  :  โ ร งพิ ม พ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑ ), หน้า ๑๔ – ๑๕. 
 ๔๕เชาว์ โรจนแสง, แนวคิด กำรวำงแผน และระบบกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์, หน้า ๖๖. 



๔๓ 

  (๒.๑) พฤติกรรมเปิดเผย (Open Area) เป็นพฤติกรรมที่ตัวเองรู้ว่า ตัวเองเป็น
อย่างไรและคนอ่ืนรู้ด้วยเช่นกันว่าคน ๆ นั้นมีพฤติกรรมอย่างไร เช่น พฤติกรรมชอบช่วยเหลือผู้อื่น  

  (๒.๒) พฤติกรรมบอด (Blind Spot) เป็นพฤติกรรมที่คนอ่ืนรู้ว่าคน ๆ นั้นเป็น
อย่างไรแต่ตัวเองไม่รู้ว่าตนเองเป็นอย่างไร เช่น พูดไม่ชัด พูดมาก  
  (๒.๓) พฤติกรรมซ่อนเร้น ปิดบัง (Hidden Area) เป็นพฤติกรรมที่ตัวเองรู้ว่า ตัวเอง
เป็นอย่างไร แต่คนอื่นไม่รู้ว่าคน ๆ นั้นมีพฤติกรรมเช่นนั้น เช่น มีจิตใจอิจฉาคนอ่ืน  
  (๒.๔) พฤติกรรมมืด (Unknown Area) เป็นพฤติกรรมที่ท้ังตัวเองและคนอื่นก็ไม่รู้ว่า
คน ๆ นั้นมีพฤติกรรมอย่างไร  
 ตามแนวคิดของ Jonari Window การที่คนจะพัฒนาตนเองได้นั้น จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ
ตนเองให้มากที่สุดโดยค้นหาตัวเองและเปิดเผยตัวเอง (Openness) เพ่ือให้ผู้อ่ืนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
ตนเองเพ่ือผู้อ่ืนจะได้มีโอกาสบอกให้ตัวเขาได้ทราบว่าเขาเป็นอย่างไร มีจุดดี และจุดที่จะต้องปรับปรุง
อย่างไรบ้าง เพ่ือจะได้มีโอกาสแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ตนเองยังไม่ดี ในการนี้เขาจ าเป็นที่จะต้อง
ยอมรับ (Feedback) จากผู้อื่นแม้ว่าจะเป็น (Negative Feedback) ก็ตาม 
 ๓.๒) การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development)  
 การพัฒนางานสายอาชีพ หมายถึง แนวทางหรือวิธีการที่องค์การก าหนดขึ้นเพ่ือเป็น
หลักประกันว่าองค์การจะมีพนักงานที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่องค์การต้องการ ซึ่งการ
พัฒนางานอาชีพจะเป็นแนวทางที่พนักงานจะได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถ 
เพ่ือให้มีโอกาสในการเติบโตและเจริญก้าวหน้าตามเส้นทางงานอาชีพที่องค์การได้ก าหนดไว้  
 การพัฒนางานอาชีพจะประกอบไปด้วยแนวคิดท่ีส าคัญ ๒ ประการด้วยกัน คือ  
 ประการแรก แนวคิดการจัดการสายอาชีพของพนักงาน (Career Management) ซึ่งเป็น
ระบบหรือกระบวนการที่องค์การได้จัดเตรียมและด าเนินการเพ่ือธ ารงรักษา พัฒนา และใช้คนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  
 ประการที่สอง การวางแผนอาชีพของพนักงาน (Career Planning) ซึ่งเป็นแผนอาชีพของ
พนักงานที่ก าหนดขึ้นจากสิ่งที่พนักงานอยากจะเป็นหรืออยากจะทาในอนาคต ซึ่งจะมีทั้งแผนระยะ
ยาว และแผนระยะสั้น 

 การพัฒนาสายงานอาชีพ เป็นหน้าที่ของทั้งฝ่ายองค์การและฝ่ายพนักงานด้วย ใน
ส่วนของพนักงานแต่ละคนจะต้องยอมรับว่าตนมีหน้าที่ในการพัฒนาสายงานอาชีพของตนด้วย โดย
ต้องคอยประเมินตนเองอยู่เสมอและปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ือให้ตนเองก้าวขึ้นไปในสายงาน
อาชีพ การพัฒนางานสายอาชีพ จะเน้นโอกาสในงานอาชีพที่ตอบสนองความสนใจและความต้องการ
ส่วนบุคคล และความต้องการขององค์การให้สอดคล้องกัน โดยที่องค์การจะต้องก าหนดแผนพัฒนา
สายงานและการจัดการสายงานของบุคลากร โดยอาศัยแผนปฏิบัติการทรัพยากรมนุษย์ที่ได้รับการ



๔๔ 

วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วมาเป็นแนวทางการด าเนินการ อย่างไรก็ดี การพัฒนาสายงานอาชีพจะมี
ความแตกต่างกับการพัฒนาบุคคล เพราะการพัฒนาสายงานอาชีพเน้นที่ประสิทธิภาพของงานใน
ระยะยาวและมุ่งความส าเร็จของบุคคลเป็นส าคัญ กล่าวได้ว่า การพัฒนาสายงานอาชีพ คือ การ
พัฒนาส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองตลอดชีวิตการท างาน ดังนั้น การเลือกอาชีพงานจึงต้องจัดท า
เป็นกระบวนการไม่ว่าจะมีโอกาสก้าวหน้าหรือไม่ก็ตาม บุคคลจะต้องพัฒนาสายงานอาชีพทุกๆ 
ขั้นตอนตลอดชีวิตของการท างาน ซึ่งเมื่อบุคคลเข้าเป็นสมาชิกในองค์การก็ย่อมต้องการความ
เจริญก้าวหน้าในสายงานอาชีพของตนเอง จะเห็นได้ว่า การพัฒนาสายงานอาชีพ จึงเป็นความ
รับผิดชอบและความมุ่งหมายร่วมกันของทั้งองค์การและบุคลากร 

๓.๓) กำรสร้ำงและพัฒนำทีมงำน (Team Building and Team Development)  
การสร้างทีม หมายถึง กระบวนการพัฒนาที่ช่วยให้สมาชิกขององค์การท างานร่วมกันได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งการสร้างทีมจะช่วยให้พนักงานเพ่ิมพูนทักษะการจัดการกับ
ปัญหา พัฒนาการสื่อสาร และยอมรับซึ่งกันและกัน และเป็นการใช้ปฏิสัมพันธ์ของกิจกรรมกลุ่มต่อ
สมาชิกของทีม ให้เกิดการเพิ่มพูนความเชื่อมั่นและการเปิดเผย  

ทีมงาน คือ การที่กลุ่มบุคคลเข้ามาร่วมกันในการปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใดตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยผู้ที่เข้ามาร่วมปฏิบัติงานจะต้องรับรู้และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ มีการแบ่ง
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบและรับทราบข้อตกลงต่าง ๆ ของกลุ่มอย่างชัดเจน การท างานของทีม
จะต้องเป็นไปตามระบบเปิด (Open system) และมีการติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพใน
ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ส่วนพฤติกรรมในการท างานเป็นทีมจ าเป็นต้องมีลักษณะที่ส าคัญต่าง ๆ ดังนี้  

(๑) มีการสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิผล พูดจากันชัดแจ้ง  
(๒) มีการประสานงาน  
(๓) มีการตรวจสอบการท างานของกันและกันตลอดเวลา  
(๔) มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลย้อนกลับซึ่งกันและกัน มีการบอกกล่าวกัน จะต้องยอมรับการ

ที่คนอื่นให้ Feed back เพ่ือเราจะได้น าไปปรับปรุงแก้ไข  
(๕) สมาชิกแต่ละคนจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ สภาพแวดล้อมที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ทั้งนี้ เงื่อนไขส าคัญท่ีจะก่อให้เกิดทีมท่ีมีประสิทธิผล จ าเป็นที่จะต้องพิจารณารายละเอียด

ที่ส าคัญดังต่อไปนี้ กล่าวคือ สมาชิกทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบและความผูกพันทางจิตใจกับ
เป้าหมายของทีม สมาชิกแต่ละคนจะต้องสนใจที่จะสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในทีม มิใช่สนใจ
แต่เฉพาะงานของทีมเพียงอย่างเดียว ทีมจะต้องมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างสมาชิก และทีม
จะต้องมีการรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลย้อนกลับเพ่ือเสนอให้ทีมทราบถึงผลการ
ท างาน 
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 ๓.๔) กำรพัฒนำองค์กำร (Organization Development) 
 การพัฒนาองค์การ มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและปรับปรุงสุขภาพขององค์การ
ให้แข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งกว่าเดิม นอกจากนี้การพัฒนาองค์การจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เกิดขึ้น
ในจุดใดจุดหนึ่ง แต่จะต้องเป็นไปทั่วทั้งระบบขององค์การ และการพัฒนาองค์การจะต้องค านึงถึงการ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ซึ่งจะต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงที่ความคิดของคนในองค์การ
เสียก่อน เมื่อคนในองค์การเปลี่ยนแปลงความคิดแล้วย่อมจะช่วยสงผลเชื่อมโยงไปยังการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างในการท างานและปรับเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยี การพัฒนาองค์การประกอบไปด้วยขั้นตอน
ที่ส าคัญต่างๆดังนี้๔๖ 
 (๑) การวินิจฉัยองค์การ (Organization Diagnosis)  
  การวินิจฉัยองค์การเป็นกิจกรรมที่ผู้บริหารตระหนักถึงปัญหาที่องค์การประสบอยู่หรือ
มองเห็นโอกาสในการพัฒนาองค์การ แล้วด าเนินการแต่งตั้งผู้ที่มีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ในการพัฒนาองค์การ ซึ่งมักจัดตั้งเป็นทีมงานพัฒนาองค์การให้ทาการศึกษา ทาความเข้าใจและ
อธิบายสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา และเสนอแนะวิธีการพัฒนาองค์การใน
อนาคต  
 (๒) การก าหนดกลยุทธ์และวางแผนพัฒนาองค์การ (Establish OD Strategy and 
Implementation Plan)  
  ในขั้นตอนนี้ทีมงานพัฒนาองค์การจะน าข้อมูลจากการวินิจฉัยองค์การมาก าหนดกลยุทธ์
และวางแผนพัฒนาองค์การ และร่างแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายที่ต้องการซึ่งจะต้องด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และเป็นขั้นตอน โดยพิจารณาภาพรวมของ
องค์การ เพ่ือให้แผนปฏิบัติการสามารถบูรณาการเข้ากับกลยุทธ์ขององค์การ และสร้างผลงานที่ส าเร็จ
ให้เป็นรูปธรรม  
  (๓) การด าเนินงานพัฒนาองค์การ (Organization Development Intervention)  
  การด าเนินงานพัฒนาองค์การ เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จในการพัฒนา
องค์การ โดยผู้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนาองค์การจะน าแผนการพัฒนาองค์การไป
ปฏิบัติโดยการวางแผนปฏิบัติงาน จัดท าตารางกิจกรรม ก าหนดตารางเวลาและผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน ตลอดจนพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินงาน โดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าซึ่ง
อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดและเตรียมรับมือมาก่อน ดังนั้น ผู้ทาการพัฒนาองค์การจะต้องเปิดใจ 
ตื่นตัวและเตรียมพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลา 

 ๔๖สุจิตรา ธนานันท์, กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย,์ หน้า ๑๐๘ - ๑๑๕. 
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  (๔) การประเมินผลการพัฒนาองค์การ (Organization Evaluation)  
  การประเมินผลการพัฒนาองค์การ เป็นขั้นตอนส าคัญอีกขั้นตอนหนึ่งในการพัฒนา
องค์การที่ช่วยในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาองค์การ ว่าสอดคล้องกับเป้าหมาย 
เกณฑ์ และมาตรฐานที่ก าหนดไว้เพียงใด ตลอดจนผู้ด าเนินการจะต้องแก้ไขและปรับปรุงอย่างไร
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการขณะเดียวกันก็จะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของทีมงานพัฒนาองค์การ 
โดยทีมงานจะได้รับข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือปรับปรุงตนเองให้สามารถทาการพัฒนาองค์การได้ดีขึ้นใน
อนาคต 
  ๒.๑.๕ จุดมุ่งหมำยของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ตำมหลักกำรทั่วไป 
  การก าหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยก าหนดจากปัญหาและความ
ต้องการในการพัฒนาบุคลากร ความมุ่งหมายพิจารณาได้ ๒ ประการ๔๗ คือ 
 ๑. ความมุ่งหมายขององค์การ เป็นความมุ่งหมายในแง่ส่วนรวม ได้แก่ 
  ๑) เพ่ือสร้างความสนใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ 
  ๒) เพ่ือสอนแนะวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด 
  ๓) เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานให้ได้ผลสูงสุด 
  ๔) เพ่ือลดความสิ้นเปลือง และป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 
  ๕) เพ่ือจัดวางมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
  ๖) เพ่ือพัฒนาฝีมือในการปฏิบัติงานของบุคคล 
  ๗) เพ่ือพัฒนาการบริหารโดยเฉพาะการบริหารด้านบุคคลให้มีความพึงพอใจทุกฝ่าย 
  ๘) เพ่ือฝึกฝนบุคคลไว้เพื่อความก้าวหน้าของงาน และการขยายองค์การ 
  ๙) เพ่ือสนองบริการอันมีประสิทธิภาพแก่สาธารณะ 
 ๒. ความมุ่งหมายส่วนบุคคล หมายถึง ความมุ่งหมายของข้าราชการ พนักงานที่ปฏิบัติงาน
อยู่ในองค์การ ความมุ่งหมายส่วนบุคคล ได้แก่ 
  ๑) เพ่ือความก้าวหน้าในการเลื่อนขั้นต าแหน่ง 
  ๒) เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน 
  ๓) เพ่ือพัฒนาฝีมือในการปฏิบัติงานโดยการทดลองปฏิบัติ 
  ๔) เพ่ือฝึกฝนการตัดสินใจ 
  ๕) เพ่ือเรียนรู้งาน ลดอัตราเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
  ๖) เพ่ือปรับปรุงสภาพการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 

 ๔๗พยอม วงศ์สารศรี, กำรบริหำรงำนบุคคล, หน้า ๗ . 
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  ๗) เพ่ือส่งเสริมและสร้างขวัญในการปฏิบัติงาน 
  ๘) เพ่ือเข้าใจนโยบายและความมุ่งหมายขององค์การที่ปฏิบัติงานอยู่ให้ดีขึ้น 
  ๙) เพ่ือให้มีความพอใจในการปฏิบัติงาน 

 สรุปได้ว่ำ จุดมุ่งหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักการทั่วไป คือการแสดงถึง
ผลของความต้องการ ควรบอกถึงพฤติกรรมที่ปรารถนา สภาพการณ์ของสิ่งที่เกิ ดขึ้น และบอกถึง
มาตรฐานที่พนักงานแต่ละคนปฏิบัติ สามารถวัดได้ การบอกถึงจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้สามารถ
เลือกวิธีการและวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนเลือกแนวทางการประเมินผลได้ตรงกับโปรแกรมการฝึกอบรม
และพัฒนา 

 

ตำรำงท่ี ๒.๑.๓ หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

นักวิชำกำร หลักแนวคิด 
นิสดารก์ เวชยานนท์,  
(๒๕๔๘, หน้า ๒๐ – ๔๐) 

หลักการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๑) การฝึกอบรม (Training)  
 ๒) การพัฒนาสายอาชีพ  
 ๓) การพัฒนาองค์การ 

เสนาะ ติเยาว์, 
 (๒๕๔๓, หน้า ๒๗) 
 

 การฝึกอบรม เป็นกระบวนการพัฒนาและ
ปรับปรุงลักษณะการท างานให้เป็นไปตามความ
ต้องการของบุคคลและนโยบายขององค์การ 

พยอม วงศ์สารศรี, 
 (๒๕๔๘, หน้า ๔๗) 

 การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเ พ่ือ
พัฒนาบุคคลในองค์การให้มีความรู้อย่างพอเพียง
ที่จะปฏิบัติงานนั้น 

ธงชัย สันติวงษ์,  
(๒๕๔๖, หน้า ๒๗๖ – ๒๗๗) 

 ความจ าเป็น หรือ Needs ในการฝึกอบรม
และพัฒนาถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญ หรืออาจกล่าว
ได้ว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

นิสดารก์ เวชยานนท์,  
(๒๕๕๐, หน้า ๑๒๖) 

 การฝึ กอบรมสามารถบรรลุ ผ ลตาม
เป้าหมายและช่วยแก้ไขปัญหาได้ 

 

 

 



๔๘ 

ตำรำงท่ี ๒.๑.๓ หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

นักวิชำกำร หลักแนวคิด 
ดนัย เทียนพุฒิ,  
(๒๕๔๐, หน้า ๗๗ – ๘) 

 ขั้นตอนในการบริหารหลักสูตรนี้จ าเป็น
จะต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือ
ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบและประสานงานกันใน
การฝึกอบรมจะเพ่ิมหรือลดฝ่ายไหนขึ้นอยู่กับ
สถานการณ ์

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ ,  
(๒๕๔๘, หน้า ๑๓๕ – ๑๔๐) 

 การด า เนินการอบรมนั้ น เป็นขั้นตอน
ปฏิบัติการตามแผนที่ก าหนดไว้ ควรให้บุคลากร
ในหน่วยงานทุกคนได้รับทราบเกี่ยวกับแผน
ด าเนินการ 

พยอม วงศ์สารศรี,  
(๒๕๔๘, หน้า ๑๗๒ – ๑๗๓) 

สิ่งที่ต้องการประเมินและติดตาม  
 (๑) การประเมินการเรียนรู้  
 (๒) การประเมินปฏิกิริยา  
 (๓) การประเมินพฤติกรรม  
 (๔) การประเมินผลลัพธ์ 

เสนาะ ติเยาว์, 
 (๒๕๔๓, หน้า ๙๙ – ๑๐๑) 

การฝึกอบรม 
 ๑) การฝึกอบรมแบบปฐมนิเทศ  
 ๒) การฝึกอบรมโดยการท างาน  
 ๓) การฝึกอบรมในห้องทดลองปฏิบัติงาน  
 ๔) การฝึกหัดช่างฝีมือ  
 ๕) การฝึกงาน  
 ๖) การฝึกอบรมพิเศษ 

 

 

 

 

 

 



๔๙ 

ตำรำงท่ี ๒.๑.๓ หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

นักวิชำกำร หลักแนวคิด 
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์,  
(๒๕๔๘, หน้า ๑๓๕ – ๑๔๐) 

ความส าเร็จในการจัดการฝึกอบรม 
 ๑) การบรรยาย (Lecture) 
 ๒) การประชุม (Conference) 
 ๒)  กา รแสดงบทบาทสมมุติ  ( Ro l e 
Playing) 
 ๔) การใช้กรณีศึกษา (Case Study ) 
 ๕) การสาธิต (Demonstration) 
 ๖) การสัมมนา (Seminar) 
 ๗) การฝึกงานในสถานการณ์จริง (On the 
job Training) 

เชาว์ โรจนแสง, 
 (๒๕๕๑, หน้า ๕๕ – ๗๒) 

 การศึกษาที่จุดเน้นที่บุคคลหรือทรัพยากร
มนุษย์มากกว่างาน 

เฉลิมพงศ์ มีสมนัย, 
 (๒๕๕๑, หน้า ๑๔ – ๑๕) 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการพัฒนา
ตนเองในงาน หมายถึง ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่
รับผิดชอบอื่น ๆ เช่นฝ่ายการเจ้าหน้าที่/ฝ่ายการ
พนักงานได้ท าการสอนงาน (Coaching) การ
แนะน างาน 

อาภรณ์ ภูวิทยาพันธ์,  
(๒๕๔๗, หน้า ๒๓๗) 

 การพัฒนางานอาชีพจะประกอบไปด้วย
แนวคิดท่ีส าคัญ ๒ ประการด้วยกัน คือ 
 ประการแรก แนวคิดการจัดการสายอาชีพ
ของพนักงาน  
 ประการที่สอง การวางแผนอาชีพของ
พนักงาน 

สุจิตรา ธนานันท์,  
(๒๕๕๑, หน้า ๑๐๘ – ๑๑๕) 

 การพัฒนาองค์การ มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพและปรับปรุงสุขภาพขององค์การ
ให้แข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งกว่าเดิม 

 

 



๕๐ 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับกำรพัฒนำศำสนทำยำท 
 การพัฒนาศาสนทายาท โดยความแล้วก็คือการสร้างเสริมให้ศาสนทายาทกล่าวคือผู้ที่จะ
เข้ามาบวชเป็นพระภิกษุเพ่ือสืบทอดพระพุทธศาสนามีความเข้มแข็ง หลักในการพัฒนาศาสนทายาท
นั้น จากการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า จะมุ่งพัฒนาศาสนทายาทให้มีคุณภาพ เมื่อสรุปแล้ ว
จะเป็นไปตามหลักของภาวนา ๔ ดังที่ผู้วิจัยจะได้เสนอต่อไปนี้ 
 ภาวนา ๔ คือการเจริญ การท าให้เป็นให้มีขึ้น การฝึกอบรม การพัฒนา ได้แก่๔๘ 
 ๑. กายภาวนา การเจริญกาย, พัฒนากาย, การฝึกอบรมกาย ให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่ง
ทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้งห้าด้วยดี และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณ มิให้เกิดโทษ ให้
กุศลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญ, การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
 ๒. สีลภาวนา การเจริญศีล, พัฒนาความประพฤติ, การฝึกอบรมศีล ให้ตั้งอยู่ในระเบียบ
วินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดี เกื้อกูลแก่กัน 
 ๓. จิตภาวนา การเจริญจิต, พัฒนาจิต, การฝึกอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมั่นคงเจริญงอกงาม
ด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เช่น มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทนมีสมาธิ และสดชื่น เบิกบาน เป็นสุข
ผ่องใส เป็นต้น 
 ๔. ปัญญาภาวนา การเจริญปัญญา, พัฒนาปัญญา, การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ่ง
ทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถท าจิตใจให้เป็นอิสระ ท าตนให้
บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา 
ในบาลีที่มา ท่านแสดงภาวนา ๔ นี้ ในรูปที่เป็นคุณบทของบุคคล จึงเป็น ภาวิตกาย ภาวิตศีล ภาวิต
จิต ภาวิตปัญญา (ผู้ได้เจริญกาย ศีล จิต และปัญญาแล้ว) บุคคลที่มีคุณสมบัติชุดนี้ครบถ้วนย่อมเป็น
พระอรหันต์ดังความว่า๔๙ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภัยในอนาคต ๕ ประการนี้ ยังไม่บังเกิดในปัจจุบัน แต่จักบังเกิดในกาล
ต่อไป ภัยเหล่านั้น เธอทั้งหลายพึงรู้ไว้เฉพาะครั้นแล้ว พึงพยายามเพ่ือละภัยเหล่านั้น ภัยในอนาคต ๕ 
ประการเป็นไฉน คือ 
 ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจักไม่อบรมกาย ไม่อบรมศีล ไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญา เมื่อไม่
อบรมกาย ไม่อบรมศีล ไม่อบรมจิต ไม่อบรมปัญญาจักให้อุปสมบทกุลบุตรเหล่าอ่ืน จักไม่ สามารถ
แนะน าแม้กุลบุตรเหล่านั้นในอธิศีล 

 ๔๘พระพรหมคุณาภรณ์  (ป .อ .  ปยุตฺ โต) ,  พจนำนุกรมพุทธศำสตร์ ฉบับประมวลธรรม , 
(กรุงเทพมหานคร : การศาสนา, ๒๕๔๖), หน้า ๑๐๖. 
 ๔๙องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๓๙/๑๐๔. 



๕๑ 

อธิจิต อธิปัญญา แม้กุลบุตรเหล่านั้น ก็จักไม่อบรมกาย ไม่อบรมศีล ไม่อบรมจิต ไม่อบรมปัญญา เมื่อ
ไม่อบรมกาย ไม่อบรมศีล ไม่อบรมจิต ไม่อบรมปัญญา ก็จักให้อุปสมบทกุลบุตรเหล่าอ่ืน จักไม่สามารถ
แนะน าแม้กุลบุตรเหล่านั้นในอธิศีลอธิจิต อธิปัญญา แม้กุลบุตรเหล่านั้นก็จักไม่อบรมกาย ไม่อบรมศีล 
ไม่อบรมจิต ไม่อบรมปัญญาเพราะเหตุดังนี้แล การลบล้างวินัยย่อมมีเพราะการลบล้างธรรม การลบ
ล้างธรรมย่อมมีเพราะการลบล้างวินัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัยในอนาคตข้อที่ ๑ นี้ ซึ่งยังไม่บังเกิดใน
บัดนี้ แต่จักบังเกิดในกาลต่อไป ภัยข้อนี้อันเธอทั้งหลายพึงรู้ไว้เฉพาะ ครั้นแล้วพึงพยายามเพ่ือละภัย
นั้น 
 อีกประการหนึ่ง ในอนาคต ภิกษุทั้งหลาย จักไม่อบรมกาย ไม่อบรมศีลไม่อบรมจิต ไม่
อบรมปัญญา เมื่อไม่อบรมกาย ไม่อบรมศีล ไม่อบรมจิต ไม่อบรมปัญญา จักให้นิสัยแก่กุลบุตรเหล่าอื่น 
จักไม่สามารถแนะน าแม้กุลบุตรเหล่านั้นในอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา แม้กุลบุตรเหล่านั้นก็จักไม่อบรม
กาย ไม่อบรมศีล ไม่อบรมจิต ไม่อบรมปัญญา เมื่อไม่อบรมกาย ไม่อบรมศีล ไม่อบรมจิต ไม่อบรม
ปัญญา ก็จักให้นิสัยแก่กุลบุตรเหล่าอ่ืน จักไม่สามารถแนะน าแม้กุลบุตรเหล่านั้นในอธิศีล  อธิจิต อธิ
ปัญญา แม้กุลบุตรเหล่านั้นก็จักไม่อบรมกาย ไม่อบรมศีล ไม่อบรมจิต ไม่อบรมปัญญา เพราะเหตุดังนี้
แล การลบล้างวินัยย่อมมีเพราะการลบล้างธรรม การลบล้างธรรมย่อมมีเพราะการลบล้างวินัยดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภัยในอนาคตข้อที่ ๒ นี้ ซึ่งยังไม่บังเกิดในบัดนี้ แต่จักบังเกิดในกาลต่อไป ภัยข้อนี้อันเธอ
ทั้งหลายพึงรู้ไว้เฉพาะ ครั้นแล้วพึงพยายามเพ่ือละภัยนั้น๕๐ 
 อีกประการหนึ่ง ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจักไม่อบรมกาย ไม่อบรมศีลไม่อบรมจิต ไม่
อบรมปัญญา เมื่อไม่อบรมกาย ไม่อบรมศีล ไม่อบรมจิต ไม่อบรมปัญญา เมื่อแสดงอภิธรรมกถา เวทัล
ลกถา หยั่งลงสู่ธรรมที่ผิดก็จักไม่รู้สึกเพราะเหตุดังนี้แล การลบล้างวินัยย่อมมีเพราะการลบล้างธรรม 
การลบล้างธรรมย่อมมีเพราะการลบล้างวินัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัยในอนาคตข้อที่ ๓ นี้ ซึ่งยังไม่
บังเกิดในบัดนี้ แต่จักบังเกิดในกาลต่อไป ภัยข้อนี้อันเธอทั้งหลายพึงรู้ไว้เฉพาะครั้นแล้วพึงพยายามเพ่ือ
ละภัยนั้น 
 อีกประการหนึ่ง ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจักไม่อบรมกาย ไม่อบรมศีลไม่อบรมจิต ไม่
อบรมปัญญา เมื่อไม่อบรมกาย ไม่อบรมศีล ไม่อบรมจิต ไม่อบรมปัญญา พระสูตรต่างๆ ที่ตถาคตได้
ภาษิตไว้ เป็นสูตรลึกซึ้ง มีอรรถลึกซึ้งเป็นโลกุตระ ประกอบด้วยสุญญตาธรรม เมื่อพระสูตรเหล่านั้น
อันบุคคลแสดงอยู่ก็จักไม่ฟังด้วยดี จักไม่เงี่ยโสตลงสดับ จักไม่ตั้งจิตเพ่ือรู้ จักไม่ใฝ่ใจในธรรมเหล่านั้น
ว่าควรศึกษาเล่าเรียน แต่ว่าสูตรต่างๆ ที่นักกวีแต่งไว้ ประพันธ์เป็นบทกวี มีอักษรสละสลวย มี
พยัญชนะสละสลวย เป็นพาหิรกถา เป็นสาวกภาษิตเมื่อพระสูตรเหล่านั้น อันบุคคลแสดงอยู่ ก็จักฟัง

 ๕๐องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๓๙/๑๐๕. 



๕๒ 

ด้วยดี จักเงี่ยโสตลงสดับจักตั้งจิตเพ่ือรู้ จักฝักใฝ่ใจในธรรมเหล่านั้นว่าควรศึกษาเล่าเรียน เพราะเหตุ
ดังนี้แล การลบล้างวินัยย่อมมีเพราะการลบล้างธรรม การลบล้างธรรมย่อมมีเพราะการลบล้างวินัย 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัยในอนาคตข้อที่ ๔ นี้ ซึ่งยังไม่บังเกิดในบัดนี้แต่จักบังเกิดในกาลต่อไป ภัยข้อนี้อัน
เธอทั้งหลายพึงรู้ไว้เฉพาะ ครั้นแล้ว พึงพยายามเพ่ือละภัยนั้น 
 อีกประการหนึ่ง ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจักไม่อบรมกาย ไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญา เมื่อ
ไม่อบรมกาย ไม่อบรมศีล ไม่อบรมจิต ไม่อบรมปัญญาภิกษุผู้เถระก็จักเป็นผู้มักมาก มีความประพฤติ
ย่อหย่อน เป็นหัวหน้าในความล่วงละเมิด ทอดธุระในความสงัด จักไม่ปรารภความเพียร เพ่ือถึงธรรม
ที่ยังไม่ถึง เพ่ือบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ เพ่ือท าให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ท าให้แจ้ง ประชุมชนรุ่นหลังก็
จักถือเอาภิกษุเหล่านั้นเป็นตัวอย่าง แม้ประชุมชนนั้นก็จักเป็นผู้มักมากมีความประพฤติย่อหย่อน เป็น
หัวหน้าในความล่วงละเมิด ทอดธุระในความสงัดจักไม่ปรารภความเพียร เพ่ือถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพ่ือ
บรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพ่ือท าให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ท าให้แจ้ง เพราะเหตุดั งนี้แล การลบล้างวินัย
ย่อมมีเพราะการลบล้างธรรม การลบล้างธรรมย่อมมีเพราะการลบล้างวินัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัยใน
อนาคต ข้อที่ ๕ นี้ ซึ่งยังไม่บังเกิดในบัดนี้ แต่จักบังเกิดในกาลต่อไป ภัยข้อนี้อันเธอทั้งหลายพึงรู้ไว้
เฉพาะ ครั้นแล้วพึงพยายามเพ่ือละภัยนั้น 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัยในอนาคต ๕ ประการนี้แล ซึ่งยังไม่บังเกิดในบัดนี้แต่จักบังเกิดใน
กาลต่อไป ภัยเหล่านั้นอันเธอทั้งหลายพึงรู้ไว้เฉพาะ ครั้นแล้วพึงพยายามเพ่ือละภัยเหล่านั้น๕๑ 
 กล่าวโดยสรุปในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสหมายเอาโทษจากการไม่อบรมกาย ไม่อบรม
ศีล ไม่อบรมจิต ไม่อบรมปัญญา เมื่อภิกษุไม่อบรมในด้านเหล่านี้แล้ว ให้อุปสมบท ให้นิสัย หรือสั่งสอน
กุลบุตร ก็จะท ากุลบุตรปฏิบัติเอาเยี่ยงอย่าง ไม่อบรมกาย ไม่อบรมศีล ไม่อบรมจิต ไม่อบรมปัญญาไป
ด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ภิกษุควรละ 
 ด้วยเหตุนี้ หลักการที่ส าคัญที่สุดที่จะน าไปสู่การพัฒนาศาสนทายาทก็คือการเสริมสร้
งตามหลักของภาวนา ๔ ดังที่ผู้วิจัยจะได้น าเสนอเป็นล าดับไป 
 ๒.๒.๑ กำรพัฒนำศำสนทำยำทด้ำนกำย 
 การพัฒนาด้านกายนั้นจัดอนุโลมอยู่ในการพัฒนาระดับศีลเพราะล าพังเพียงกายอย่าง
เดียวไม่มีศีลควบคุมแล้วพระพุทธศาสนาไม่ถือเป็นการพัฒนาทางกายแต่ตรงกันข้ามถ้าพัฒนากายด้าน
เดียวแล้วอาจเป็นการส่งเสริมให้เกิดตัณหาความทะยานอยากเพ่ือให้ได้วัตถุมาบ ารุงกายให้เจริญโดย
พระพุทธศาสนาไม่พิจารณาการพัฒนากายแยกต่างหากจากจริยธรรมเพราะล าพังความเจริญทางกาย
อย่างเดียวย่อมไม่มีความหมายเป็นสิกขาและตามปกติจะเอียงไปทางเป็นการสนับสนุนให้ตัณหาได้

 ๕๑องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๓๙/๑๐๖. 



๕๓ 

เครื่องมือที่จะเสพแสวงหายื้อแย่งโลกามิส ซึ่งเป็นสายตรงข้ามกับการศึกษาคือไตรสิกขาเพ่ือพัฒนา
ฝึกปรือตนเองให้เจริญยิ่งขึ้นเมื่อไม่พัฒนาเรื่องกายให้ชัดเจนหรือช านาญแล้วก็ย่อมตกเป็นเครื่องมือ
ของวัตถุนิยมไปโดยหลีกเลี่ยงได้ยากโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันที่ใช้สื่อมวลชนสาขาต่างๆเช่นสื่อทาง
โทรทัศน์สื่อทางหนังสือพิมพ์สื่อทางอินเตอร์เน็ตเป็นต้นมอมเมาให้ผู้ไม่ฝึกฝนพัฒนาตนเองต้องเสียคน
เสียความดีของตนไปก็มากด้วยสื่อที่เข้ามาแล้วไม่พัฒนากายหรืออินทรีย์ให้รู้เท่าทันตามจึงเกิดปัญหา
ตามมาทางสังคมหลายประการเช่นกรณีพ่ีชายข่มขืนน้องสาวของตนเองเพราะขณะนั้นพ่ีชายก าลังดู
เว็บไซต์อนาจารอยู่จึงไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมความต้องการทางเพศของตนได้จึงได้ท าผิด
ศีลธรรมอย่างน่าสลดใจยิ่งนัก๕๒ ฉะนั้นการพัฒนากายตามหลักพระพุทธศาสนามีดังต่อไปนี้ 
 ๑. ความหมายในพัมนาทางกายคือพัฒนาอินทรีย์ ๖ การพัฒนาทางกายในความหมายที่
แท้จริงก็คือการพัฒนาอินทรีย์ได้แก่การใช้อินทรีย์ ๖ ภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้ส าหรับ
สัมพันธ์หรือเป็นทางเชื่อมต่อกับโลกภายนอก (คืออินทรีย์ภายนอก ๖) ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส
อารมณ์ที่ใจรับรู้เปิดช่องทางที่เข้าไปสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางวัตถุและทางธรรมชาติทั้งหมดใน
การฝึกพัฒนากายหรือฝึกพัฒนาอินทรีย์นั้นการพัฒนากายจึงเป็นการการพัฒนาอินทรีย์คือฝึกให้มี
อินทรีย์สังวรได้แก่ความส ารวมอินทรีย์ ๖ เพ่ือเป็นเครื่องมือให้เกิดความแข็งแกร่งของศีลความ
ประพฤติเพ่ือสนับสนุนจิตให้มีพลังงานที่มั่นคงและเป็นทางให้เจริญปัญญาอีกด้วยในมหาอัสสปุรสูตร
พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเป็นกิจที่ควรท าให้ยิ่งขึ้นไปดังพระพุทธพจน์ที่ว่า “เธอทั้งหลายควรส าเหนียก
อย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้คุ้มครองทวารแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายเห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่
แยกถือจักปฏิบัติเพ่ือความส ารวมจักขุนทรีย์ซึ่งเมื่อไม่ส ารวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคือ
อภิชฌาและโทมนัสครอบง าได้จักรักษาจักขุนทรีย์ถึงความส ารวมในจักขุนทรีย์…ฟังเสียงทางหู..ฯลฯ รู้
ธรรมทางใจ..”๕๓ 
 ๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา (พัฒนาอินทรีย์ ๖) มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกฝนในด้านการใช้
งานคือท าให้อินทรีย์เหล่านั้นมีความเฉียบคมมีความละเอียดมีความไวมีความคล่องมีความจัดเจน
คล้ายกับการฝึกทักษะและเพ่ือฝึกฝนในด้านการเลือกสิ่งที่มีคุณค่าและมีประโยชน์มากที่สุด
ขณะเดียวกันก็มีวิธีหลีกเว้นจากสิ่งที่เป็นภัยเป็นโทษหรือสิ่งไม่ดีต่างๆ ไม่ให้ทะลักเข้ามาสู่อินทรีย์
ภายในโดยมีใจเป็นตัวรับรู้ทั้งหมดจะต้องป้องกันไว้ก่อน 
 ๓. การเตรียมความพร้อมในพัฒนาทางกาย (พัฒนาอินทรีย์ ๖) การเตรียมความพร้อมใน
ก่อนการพัฒนากายมีความจ าเป็นอย่างยิ่งกล่าวคือในความพร้อมส่วนตัวซึ่งหมายถึงความดีหรือบุญ

 ๕๒แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุด, เพ่ือนทุกข์ ๒, (กรุงเทพมหานคร : แปลนพริ้นติ้ง, ๒๕๔๔), หน้า ๗๐-๗๑. 
 ๕๓ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๒๑/๔๕๕. 



๕๔ 

เก่าเป็นทุนเดิมสถานที่หรือที่โคจรไปบุคคลที่ควรคบหาสมาคมด้วยหรือกัลยาณมิตรแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ในการพัฒนาทัศนคติค่านิยมตลอดจนความไม่ประมาทในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วย
สติสัมปชัญญะ 
 ๔. สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนากายหรืออินทรีย์ ๖ เมื่อบุคคลไม่ส ารวมกายหรือไม่
ส ารวมอินทรีย์ ๖ มีตาหูเป็นต้นย่อมเสพอารมณ์ที่มากระทบด้วยตัณหาจึงเกิดทุกข์เพราะอาศัยอินทรีย์
นั่นเองโดยตัณหา๕๔ เกิดได้ ๖ ทางรูป ตัณหาความทะยานอยากได้รูปสัททตัณหาความทะยานอยากได้
เสียงคันธตัณหาความทะยานอยากได้กลิ่นรสตัณหาความทะยานอยากได้รสโผฏฐัพพตัณหาความ
ทะยานอยากได้การถูกต้องด้วยกายธัมมตัณหาความทะยานอยากได้อารมณ์ของใจ๕๕ โดยให้พิจารณา
ในสายเหตุไปหาผลจะพบว่าบุคคลผู้ไม่พัฒนากายนั้นมีปัญหาจากการไม่คบหาสัตบุรุษการไม่ฟัง
สัทธรรมความไม่เกิดศรัทธาการขาดหลักโยนิโสมนสิการจนกระทั่งสิ้นสุดการท างานที่อวิชชาซึ่งเป็นผล 
 ๕. เหตุปัจจัยที่เป็นอุประต่อการพัฒนากาย 
  ๕.๑ การป้องกันด้วยการเห็นหมายถึงการเข้าไปหาเข้าไปพบเห็นสัตบุรุษคือคนมี
ความประพฤติดีสัตบุรุษหมายถึงผู้มีสัปปุริสธรรม ๗ ประการได้แก่เป็นผู้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้จักประมาณ
รู้จักกาลอันควรและไม่ควรรู้จักชุมชนสังคมนั้นและรู้จักบุคคลโดยความแตกต่างกันทั้งทางจริตนิสัย
และคุณสมบัติที่จะฝึกฝนได้หรือไม่เพราะถ้าขาดการเห็นสัตบุรุษไม่เข้าใจหลักธรรมของท่านไม่
พิจารณาถึงธรรมที่ควรมนสิการและไม่ควรมนสิการย่อมจะเกิดอาสวะ๕๖ 
  ๕.๒ การป้องกันอาสวะด้วยการบริโภคปัจจัยหมายถึงการจะใช้สอยปัจจัย ๔ คือ
เครื่องนุ่มห่มอาหารที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคจะต้องพิจารณาโดยแยบคายก่อนจึงบริโภคคืออย่าใช้
สอยเพ่ือสนองต่อตัณหา๕๗ ข้อนี้ส าคัญมากต่อการเกิดค่านิยมทางวัตถุในปัจจุบันเพราะเมื่อคนเราขาด
การพิจารณาโดยแยบคายแล้วอาสวะจะเจริญได้เร็วมากและยากที่จะป้องกันได้ส่วนมากจะไปแก้ที่
ปลายเหตุคือเมื่อเกิดปัญหาการแย่งชิงทรัพย์สินอันเป็นปัจจัยที่ดีและดีกว่ามาสนองตอบตัณหาของตน
เข้าท านองว่า “แย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอ านาจกันเป็นใหญ่” เนื่องจากว่าปัจจุบันวัฒนธรรม
ในการบริโภควัตถุนิยมจนท าให้เสียความเป็นไทยลงไปทุกทีในด้านนี้เพราะต้องขึ้นอยู่กับสินค้าชีวิต
แอบอิงอาศัยกับวัตถุจนมีวัตถุเป็นสรณะลืมสรณะภายในคือความดีงามความเจริญงอกงามด้านจิตใจ
ปัญญาเมื่อมีค่านิยมที่บริโภควัตถุจนเป็นทาสวัตถุแล้วย่อมเกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมาอีกเช่นปัญหาสังคม
เศรษฐกิจอาชญากรรมเพราะจะต้องแย่งชิงสิ่งของกันในเมื่ออยากได้มากๆมาบ าเรอตนหรือแม้กระทั่ง

 ๕๔ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๓/ ๓๑๘. 
 ๕๕องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๖๒/๑๓๗ - ๑๓๘. 
 ๕๖ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๗–๒๑/๑๘-๒๑. 
 ๕๗ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๓/๒๒-๒๓. 



๕๕ 

เด็กอนุบาลก็ใช้มือถือกันแล้ว๕๘ เป็นเรื่องของพ่อแม่รังแกลูกคือไม่สอนให้เด็กเจริญด้วยปัญญาแต่สอน
ให้เขาเจริญด้วยวัตถุเมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่จะต้องท าความล าบากแก่ผู้ปกครองซึ่งปัญหาทางวัฒนธรรมนี้
มีมูลเหตุจากการไม่พิจารณาก่อนการบริโภคใช้สอยปัจจัย ๔ หรือขาดความส ารวมอินทรีย์ที่ดีไม่
ควบคุมไม่รู้จักคิดโดยหลักโยนิโสมนสิการเป็นต้น 
  ๕.๓ การป้องกันอาสวะด้วยการบรรเทาหมายถึงให้พิจารณาโดยแยบคายภายในใจ
โดยไม่ยอมรับอกุศลวิตกมาสู่ใจของตนได้แก่ไม่รับกามวิตกคือความคิดในเรื่องกามคุณ๕ที่น่ารักน่า
พอใจไม่รับพยาบาทวิตกได้แก่ความคิดในเรื่องแผนการท าร้ายคนอ่ืนและไม่รับวิหิงสาวิตกได้แก่
ความคิดชนิดเบียดเบียนคนอ่ืนด้วยวิธีการต่างๆให้พินาศไปและละบาปอกุศลทั้งปวงที่เกิดข้ึนแก่ตนแต่
พยายามละอีกต่อไปถ้ายังไม่หมด 
  ๕.๔ การป้องกันอาสวะด้วยการเจริญหมายถึงเม่ือพิจารณาโดยแยบคายแล้วพึงเจริญ
โพชฌงค์คือฝึกให้เป็นคนมีสติรู้จักเลือกเฟ้นธรรมะมีความเพียรแล้วได้ปีติมีความสงบทางกาย
(กายปัสสัทธิ) มีความสงบทางใจ (จิตปัสสัทธิ) หรือมีสมาธินั่นเองแล้วข้อสุดท้ายคือให้มีอุเบกขาความ
วางเฉยต่ออารมณ์โดยอาศัยความวิเวกวิราคะนิโรธให้น้อมไปเพ่ือความสละทิ้งจนกว่าจะหายความเร่า
ร้อนความคับแค้นใจ๕๙ 
 
ตำรำงท่ี ๒.๒.๑ การพัฒนาศาสนทายาทด้านกาย 

นักวิชำกำรหรือแหล่งข้อมูล หลักกแนวคิด 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 
 (๒๕๔๖, หน้า ๑๐๖) 

ภาวนา ๔ คือ 
 ๑. กายภาวนา การเจริญกาย 
 ๒. สีลภาวนา การเจริญศีล 
 ๓. จิตภาวนา การเจริญจิต 
 ๔. ปัญญาภาวนา การเจริญปัญญา 

องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๓๙/๑๐๔.  ภาวิตกาย ภาวิตศีล ภาวิตจิต ภาวิต
ปัญญา (ผู้ได้เจริญกาย ศีล จิต และปัญญาแล้ว 

 
 

 ๕๘ณัฐกานต์ ลิ่มสถาพร, “วัฒนธรรมโลกาภิวัฒน์”, สยำมรัฐสัปดำห์วิจำรณ์, ปีท่ี ๔๙ ฉบับท่ี ๔๑,  
(๗ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๖) : ๕๕. 
 ๕๙ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๗/๒๕–๒๖. 



๕๖ 

ตำรำงท่ี ๒.๒.๑ การพัฒนาศาสนทายาทด้านกาย (ต่อ) 

นักวิชำกำรหรือแหล่งข้อมูล หลักกแนวคิด 
องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๓๙/๑๐๕.  ภิกษุทั้งหลาย จักไม่อบรมกาย ไม่อบรม

ศีลไม่อบรมจิต ไม่อบรมปัญญา ภัยข้อนี้อันเธอ
ทั้งหลายพึงรู้ไว้เฉพาะ ครั้นแล้วพึงพยายามเพ่ือ
ละภัยนั้น 

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุด,  
(๒๕๔๔, หน้า ๗๐-๗๑) 

 พัฒนากายด้านเดียวแล้วอาจเป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดตัณหาความทะยานอยากเพ่ือให้
ได้วัตถุมาบ ารุงกายให้เจริญโดยพระพุทธศาสนา
ไม่พิจารณาการพัฒนากายแยกต่างหากจาก
จริยธรรม 

ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๒๑/๔๕๕.  เธอทั้งหลายควรส าเหนียกอย่างนี้ว่าเรา
ทั้งหลายจักเป็นผู้คุ้มครองทวารแล้วในอินทรีย์
ทั้งหลายเห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือ
จักปฏิบัติเพ่ือความส ารวมจักขุนทรีย์ซึ่งเมื่อไม่
ส ารวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคือ
อภิชฌาและโทมนัสครอบง าได้จักรักษาจักขุนท
รีย์ถึงความส ารวมในจักขุนทรีย์…ฟังเสียงทางหู..
ฯลฯ รู้ธรรมทางใจ 

ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๓/ ๓๑๘.  เมื่อบุคคลไม่ส ารวมกายหรือไม่ส ารวม
อินทรีย์ ๖ มีตาหูเป็นต้นย่อมเสพอารมณ์ที่มา
กระทบด้วยตัณหาจึงเกิดทุกข์ เพราะอาศัย
อินทรีย์นั่นเองโดยตัณหา 

องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๖๒/๑๓๗ - ๑๓๘.  ตัณหาความทะยานอยากได้รูปสัทท
ตัณหาความทะยานอยากได้เสียงคันธตัณหา
ความทะยานอยากได้กลิ่นรสตัณหาความทะยาน
อยากได้รสโผฏฐัพพตัณหาความทะยานอยากได้
การถูกต้องด้วยกายธัมมตัณหาความทะยาน
อยากได้อารมณ์ของใจ 

 
 



๕๗ 

ตำรำงท่ี ๒.๒.๑ การพัฒนาศาสนทายาทด้านกาย (ต่อ) 

นักวิชำกำรหรือแหล่งข้อมูล หลักกแนวคิด 
ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๗–๒๑/๑๘-๒๑.  สัปปุริสธรรม ๗ ประการได้แก่เป็นผู้รู้เหตุ

รู้ผลรู้ตนรู้จักประมาณรู้จักกาลอันควรและไม่
ควรรู้จักชุมชนสังคมนั้นและรู้จักบุคคลโดยความ
แตกต่างกันทั้งทางจริตนิสัยและคุณสมบัติที่จะ
ฝึกฝนได้ 

ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๓/๒๒-๒๓.  ปัจจัยหมายถึงการจะใช้สอยปัจจัย ๔ คือ
เครื่องนุ่มห่มอาหารที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค
จะต้องพิจารณาโดยแยบคายก่อนจึงบริโภคคือ
อย่าใช้สอยเพื่อสนองต่อตัณหา 

 
 ๒.๒.๒ กำรพัฒนำศำสนทำยำทด้ำนศีล 
 การพัฒนาศาสนทายาทด้วยหลักศีลนั้นโดยเนื้อหาสาระส าคัญก็เพ่ือให้บุคคลสามารถ
ด ารงตนให้อยู่ร่วมกับสังคมหรืออยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างปกติสุขทั้งศีลที่เป็นสิกขาบททั่วไปและศีลที่
เป็นองค์มรรคคืออธิศีลสิกขาดังจะได้กล่าวถึงค าแปลความหมายและประเภทของศีลไปตามล าดับ
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ค าแปลของศีล มีค าแปลหลายอย่าง ได้แก่ แปลว่าเศียร หมายความว่า ศีรษะถ้าคนมี
ศีรษะขาดก็ตาย ถ้าศีรษะบาดเจ็บก็ไม่สบายฉันใดถ้าคนศีลขาดก็ตายจากความดีต่างๆ ศีลแปลว่าปกติ
หมายความว่า รักษากายวาจาให้เรียบร้อยดีเป็นปกติศีลแปลว่าเย็นหมายความว่าเย็นกายเย็นใจไม่มี
ภัยไม่มีเวรไม่มี ศัตรูไม่มีความเดือดร้อนมีแต่ความสงบสุขศีลแปลว่าเกษมหมายความว่าปลอดภัยไม่มี
อันตรายมีแต่ ความสุขกายสบายใจอยู่เสมอศีลแปลว่าตั้งกายกรรมวจีกรรมไว้ด้วยดีหมายความว่า
รักษากายให้ตั้งอยู่ในสุจริต ๓ รักษาวาจาให้ตั้งอยู่ในวจีสุจริต ๔ ไว้เป็นปกติศีลแปลว่าเข้าไปรับรอง
กุศลกรรมไว้หมายความ ว่าเมื่อบุคคลมีศีลดีแล้วคุณธรรมอ่ืนๆ ที่ดีงามเช่นขันติเมตตาสัจจะสันโดษ
วิริยะปัญญาเป็นต้นก็เกิดขึ้นมาตามล าดับ๖๐ 
 ๒. ลักษณะหน้าที่ผลปรากฏเหตุเกิดของศีล มีอธิบายว่าลักษณะของศีลคือมีการรักษากาย
วาจาให้เรียบร้อยดีงามหน้าที่ของศีลคือมีการก าจัดความทุศีลผลปรากฏของศีลคือมีความสะอาดกาย

 ๖๐พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดกญาณสิทฺธิ), วิปัสสนำญำณโสภณ, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร :  
ศรีอนันต์การพิมพ,์ ๒๕๔๖), หนา้ ๗๔-๗๕. 



๕๘ 

วาจาใจ (กายโสเจยฺย วจีโสเจยฺย มโนโสเจยฺย ) ส่วนเหตุเกิดของศีลคือหิริ (ละอายชั่ว) และโอตตัปปะ 
(กลัวบาป)๖๑ 
 ๓. ความหมายของศีลในแง่ของการฝึกฝนตนคือการฝึกฝนอบรมตนซึ่งเรียกว่าอธิศีลหรือ
ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมในทางความประพฤติอย่างสูงหรือการฝึกฝนอบรมความประพฤติทางกาย
วาจาคือระเบียบวินัยการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและในสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยดีให้เกื้อกูลไม่เบียดเบียนไม่
ท าลายเป็นพ้ืนฐานแห่งการฝึกอบรมจิตใจในอธิจิตตะสิกขาเรียกสั้นๆ ว่าศีล๖๒ และศีลยังหมายถึง
ระเบียบความประพฤติหรือระเบียบความเป็นอยู่ทั้งส่วนตัวและที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางกาย
วาจาตลอดถึงท ามาหาเลี้ยงชีพซึ่งได้ก าหนดวางไว้เพ่ือท าให้ความเป็นอยู่นั้นกลายเป็นสภาพอันเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานต่างๆประจ าวันโดยเป็นไปเพื่อความหมายอันดีงามนั่นคือการท า
ให้คนในสังคมหรือชุมชนมีระเบียบวินัยขณะเดียวกันศีลก็เป็นเครื่องป้องกันความชั่วไปในตัวอีกโสด
หนึ่งด้วยแล้วศีลยังช่วยส่งเสริมโอกาสส าหรับท าความดีโดยฝึกคนให้รู้จักสร้างความสัมพันธ์ด้วยกาย
วาจาที่ดีงามกับสภาพแวดล้อมในทางอุดมคติแล้วศีลนั้นต้องการให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ปราศจากการเบียดเบียนท าร้ายกันและกันและช่วยเหลือกันตามฐานะทางสังคมจะอ านวยให้อีก
ด้วย๖๓ 

 นอกจากนั้นศีลครอบคลุมไปถึงการไม่ละเมิดระเบียบวินัยหรือการไม่เจตนาล่วงเกิน
เบียดเบียนผู้อ่ืนถ้ามองในด้านการกระท าศีลจึงหมายถึงความไม่ละเมิดและการไม่เบียดเบียนสาระของ
ศีลอยู่ที่ความส ารวมหมายถึงการส ารวมระวังคอยปิดกั้นหลีกเว้นไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นนั่นเองเป็นศีล
และสภาพจิตของผู้ไม่คิดจะละเมิดไม่คิดเบียดเบียนใครนั่นแหละเป็นตัวศีล๖๔ 

 ๔. ความหมายของศีลที่เป็นระเบียบทางสังคมหมายถึงศีลที่ เป็นระเบียบทางสังคม หรือ
ระบบการนั้นๆ ศีลจึงมีความเข้มงวดกวดขันเคร่งครัดหยาบประณีตและรายละเอียดต่างๆ กันดังมีศีล 
๕ ศีล ๘ ศีลของคฤหัสถ์ศีล ๑๐ ส าหรับสามเณรศีล ๒๒๗ ส าหรับพระภิกษุสงฆ์เป็นต้น 

 ๕. ศีลเป็นเหตุให้พัฒนาตนเองจนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นหมายถึงศีลที่ท าให้เกิดสภาพความ
เป็นอยู่ที่เกื้อกูลแก่การปฏิบัติกิจต่างๆเพ่ือเข้าถึงจุดหมายที่ดีงามโดยล าดับไปจนถึงจุดหมายสูงสุดของ
ชีวิตในกิมัตถิยสูตรกล่าวถึงสาระส าคัญของกุศลศีลว่าสามารถเป็นเหตุให้ดับทุกข์ได้โดยพระอานนท์ได้

 ๖๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๕-๗๖. 
 ๖๒พระธรรมปิฎก , (ป.อ.ปยุตฺโต) , พจนำนุกรมพุทธศำสน์ฉบับประมวลศัพท์ , พิมพ์ครั้งที่  ๙ , 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๒๐๓. 
 ๖๓พระธรรมปิฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยำยควำม, หน้า ๔๑๙. 
 ๖๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๑๙. 



๕๙ 

ทูลถามพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับผลแห่งศีลที่เป็นกุศลและพระองค์ได้ตรัสตอบว่าศีลที่เป็นกุศลท าให้
สามารถดับทุกข์ได้มีล าดับการพัฒนาได้แก่ศีลที่เป็นกุศลเป็นเหตุให้เกิดอวิปปฏิสาร (ความไม่
เดือดร้อนใจ) อวิปปฏิสารเป็นเหตุให้เกิดปราโมทย์ปราโมทย์เป็นเหตุให้เกิดปีติปีติเป็นเหตุให้
เกิดปัสสัทธิปัสสัทธิเป็นเหตุให้เกิดสุขสุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นเหตุให้เกิดยถาภูตญาณทัสสนะ
ยถาภูตญาณทัสสนะเป็นเหตุให้เกิดนิพพิทาและวิราคะนิพพิทาและวิราคะเป็นเหตุให้เกิดวิมุตติ
ญาณทัสสนะวิมุตติญาณทัสสนะเป็นธรรมสูงสุด๖๕ 

 ๖. ศีลท าให้สมาชิกของสังคมหรือชุมชนนั้นอยู่ร่วมกันด้วยดีหมายถึงศีลท าให้สังคมสงบ
เรียบร้อยสมาชิกต่างด ารงอยู่ด้วยดีและมุ่งหน้าปฏิบัติกิจของตนโดยสะดวก 

 ๗. ศีลจัดเป็นเครื่องมือเพ่ือฝึกหัดขัดเกลาตนเองท าให้กิเลสอย่างหยาบเบาบางลงด้วยการ
ควบคุมยับยั้งสังวรปรับการแสดงออกทางกายวาจาให้เกื้อกูลแก่สภาพความเป็นอยู่และการอยู่ด้วยกัน
ด้วยดีซึ่งเป็นความจ าเป็นพ้ืนฐานส าหรับพัฒนาชีวิตของตนให้พร้อมที่จะเป็นที่รองรับกุศลธรรม
ทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งคือเป็นพื้นฐานของสมาธิหรือการฝึกปรือคุณธรรมทางจิตใจที่สูงขึ้นไป๖๖ 

 ๘. ประเภทของศีลเพ่ือน ามาพัฒนาตนเองและสังคมศีลเพ่ือพัฒนาความดีงามของชีวิต
และสังคมคือหลักค าสอนในสิงคาลกสูตรทั้งหมดเรียกคิหิวินัยหมายถึงวินัยของคฤหัสถ์เป็นศีลส าหรับ
ประชาชนมี ๒ ระดับมีดังนี้ 
  ๘.๑ ธรรมขั้นศีลคือศีลในแง่ธรรมหมายถึงหลักความประพฤติระดับกายวาจาและ
อาชีวะที่น ามาแนะน าสั่งสอนโดยเน้นที่ปัจเจกชนเป็นส าคัญในขั้นนี้มีความหมายไปถึงอธิศีลสิกขาซึ่ง
หมายถึงการฝึกความประพฤติสุจริตทางกายวาจาและอาชีวะได้แก่รวมเอาองค์มรรคสัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะเข้ามาว่าโดยสาระก็คือการด ารงตนด้วยดีในสังคมรักษาระเบียบวินัย
ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบทางสังคมให้ถูกต้องมีความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีงามเกื้อกู ล
ประโยชน์ช่วยรักษาและส่งเสริมสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะในทางสังคมให้อยู่ในภาวะเอ้ืออ านวยแก่
การที่ทุกๆคนจะสามารถด าเนินชีวิตที่ดีงามหรือปฏิบัติตามมรรคกันได้ด้วยดีกล่าวโดยย่ออธิศีลสิกขา
คือความประพฤติด้านศีลตัวอย่างพุทธพจน์ที่แสดงเรื่องศีลในแง่ธรรมส าหรับคฤหัสถ์ผู้ ครองเรือนที่
แสดงถึงบทบาทของศีลและปัญญาของบุตรธิดาต่อบิดามารดาดังนี้ว่า “บุตรธิดาที่สามารถยังมารดา
บิดาผู้ทุศีลผู้ไม่มีศรัทธาให้ตั้งมั่นในศรัทธาศีลจาคะและปัญญาได้การกระท าอย่างนั้นชื่อว่าบุตรได้ตอบ
แทนแก่มารดาบิดา”๖๗ 

 ๖๕องฺ.เอกาทสก. (ไทย) ๒๔/๑/๑–๓. 
 ๖๖ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๒. 
 ๖๗องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๓๔/๗๘. 



๖๐ 

  ๘.๒ วินัยที่เป็นศีลคือศีลในแง่ที่เป็นวินัยหมายถึงกฎระเบียบข้อบังคับที่ก าหนดวาง
กันขึ้นเป็นบัญญัติทางสังคมเพ่ือก ากับความประพฤติของบุคคลตามความมุ่งหมายเฉพาะของหมู่ชน
หรือชุมชนนั้นโดยมากมุ่งเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตามธรรมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและผู้ฝ่าฝืนต้องได้รับ
โทษตามความรับผิดชอบต่อชุมชนหรือสังคมนั้นอีกชั้นหนึ่งต่างจากผลทางจิตใจตามกฎธรรมชาตินั่น
คือวิธีฝึกคนให้มีศีลซึ่งเป้าหมายของวินัยที่เป็นศีล ๒๒ ได้แก่ศีลระดับสังคมสงฆ์มีเป้าหมายที่ส าคัญอยู่ 
๑๐ ประการคือเพ่ือความดีงามที่เป็นไปโดยความเห็นชอบร่วมกันของสงฆ์ความผาสุกแห่งสงฆ์ก าราบ
คนหน้าด้านไม่รู้จักอายความอยู่ผาสุกแห่งเหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงามปิดกั้นความเสื่อมเสียความทุกข์ความ
เดือดร้อนที่จะมีในปัจจุบันบ าบัดความเสื่อมเสียความทุกข์ความเดือดร้อนที่จะมีในภายหลังความ
เลื่อมใสยิ่งขึ้นไปของคนที่ยังไม่เลื่อมใสความเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปของคนผู้เลื่อมใสแล้วความด ารงมั่ นแห่ง
สัทธรรมและส่งเสริมความเป็นระเบียบเรียบร้อยสนับสนุนวินัยให้หนักแน่น ส่วนในอังคุตตรนิกายได้
เพ่ิมเข้ามาอีก ๒ ข้อคือเพ่ือเอ้ืออนุเคราะห์แก่คฤหัสถ์ทั้งหลายและเพ่ือตัดรอนฝักฝ่ายของภิกษุผู้มี
ความปรารถนาชั่วร้าย๖๘ 

 ๙. การพัฒนาตนด้วยศีลที่เป็นองค์มรรคหมายถึงการฝึกฝนอบรมในด้านความประพฤติ
ระเบียบวินัยความสุจริตทางกายวาจาและอาชีวะในระดับการพัฒนาศีลท่านเรียกว่าอธิศีลสิกขาเรียก
กันสั้นๆ ว่าศีลวิธีแก้ปัญหาโดยวิธีนี้เป็นวิธีของอารยชนระดับพ้ืนฐานเรียกตามบาลีว่าหลักของ
อริยมรรคแปลว่าทางด าเนินสู่ความดับทุกข์ที่ท าให้เป็นอริยชนหรือวิธีด าเนินชีวิตที่ประเสริฐอริยมรรค
นี้แบ่งระดับการพัฒนาศีลที่เป็นองค์มรรคเป็น ๓ อย่าง คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และ
สัมมาอาชีวะ๖๙ 

 

 

 

 

 

 

 ๖๘องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๔๓๖/๑๒๓. 
 ๖๙พระธรรมปิฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), วิธีคิดตำมหลักพุทธธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร :  
สยาม, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒-๑๓. 



๖๑ 

ตำรำงท่ี ๒.๒.๒ การพัฒนาศาสนทายาทด้านศีล 

นักวิชำกำรหรือแหล่งข้อมูล หลักแนวคิด 
ณัฐกานต์ ลิ่มสถาพร,  
(๒๕๔๖ : ๕๕) 

 ปัจจุบันวัฒนธรรมในการบริโภควัตถุนิยม
จนท าให้เสียความเป็นไทยลงไปทุกทีในด้านนี้
เพราะต้องขึ้นอยู่กับสินค้าชีวิตแอบอิงอาศัยกับ
วัตถุจนมีวัตถุเป็นสรณะลืมสรณะภายในคือ
ความดีงามความเจริญงอกงามด้านจิตใจ 

ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๗/๒๕–๒๖.  ความสงบทางกาย(กายปัสสัทธิ) มีความ
สงบทางใจ (จิตปัสสัทธิ) 

พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดกญาณสิทฺธิ) , 
(๒๕๔๖, หน้า ๗๔-๗๕) 

 ศีลแปลว่าเกษมหมายความว่าปลอดภัยไม่
มีอันตรายมีแต่ ความสุขกายสบายใจอยู่เสมอศีล
แปลว่าตั้งกายกรรมวจีกรรมไว้ด้วยดีหมายความ
ว่ารักษากายให้ตั้งอยู่ในสุจริต ๓ รักษาวาจาให้
ตั้งอยู่ในวจีสุจริต ๔ ไว้เป็นปกติ 

พระธรรมปิฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต),  
(๒๕๔๓, หน้า ๒๐๓) 

 ความหมายของศีลในแง่ของการฝึกฝนตน
คือการฝึกฝนอบรมตนซึ่งเรียกว่าอธิศีลหรือข้อ
ปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมในทางความประพฤติ
อย่างสูงหรือการฝึกฝนอบรมความประพฤติทาง
กายวาจาคือระเบียบวินัยการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและ
ในสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยดี 

พระธรรมปิฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), 
(๒๕๔๖, หน้า ๔๑๙) 

 ในทางอุดมคติแล้วศีลนั้นต้องการให้มนุษย์
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขปราศจากการเบียดเบียน
ท าร้ายกันและกันและช่วยเหลือกัน 

องฺ.เอกาทสก. (ไทย) ๒๔/๑/๑–๓.  ศีลเป็นเหตุให้พัฒนาตนเองจนถึงขั้นวิมุตติ
หลุดพ้นหมายถึงศีลที่ท าให้เกิดสภาพความ
เป็นอยู่ที่เกื้อกูลแก่การปฏิบัติกิจต่างๆเพ่ือเข้าถึง
จุดหมายที่ดีงามโดยล าดับ 

ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๒. ศีลจัดเป็นเครื่องมือเพ่ือฝึกหัดขัดเกลาตนเองท า
ให้กิเลสอย่างหยาบเบาบางลงด้วยการควบคุม
ยับยั้งสังวรปรับการแสดงออกทางกายวาจาให้
เกื้อกูลแก่สภาพความเป็นอยู่ 



๖๒ 

ตำรำงท่ี ๒.๒.๒ การพัฒนาศาสนทายาทด้านศีล (ต่อ) 

นักวิชำกำรหรือแหล่งข้อมูล หลักแนวคิด 
องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๓๔/๗๘. บุตรธิดาที่สามารถยังมารดาบิดาผู้ทุศีลผู้ไม่มี

ศรัทธาให้ตั้งมั่นในศรัทธาศีลจาคะและปัญญาได้
การกระท าอย่างนั้นชื่อว่าบุตรได้ตอบแทนแก่
มารดาบิดา 

องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๔๓๖/๑๒๓. ในอังคุตตรนิกายได้เพ่ิมศีลเข้ามาอีก ๒ ข้อคือ
เพ่ือเอ้ืออนุเคราะห์แก่คฤหัสถ์ทั้งหลายและเพ่ือ
ตัดรอนฝักฝ่ายของภิกษุผู้มีความปรารถนาชั่ว
ร้าย 

พระธรรมปิฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), 
 (๒๕๔๖, หน้า ๑๒-๑๓) 

การพัฒนาศีลที่เป็นองค์มรรคเป็น ๓ อย่าง คือ 
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ 

 
 ๒.๒.๓ กำรพัฒนำศำสนทำยำทด้ำนจิต 
 การพัฒนาทางจิต หมายถึง อธิจิตตะสิกขาในไตรสิกขานั่นเองซึ่งหมายถึงการฝึกปรือใน
ด้านคุณภาพและสมรรถภาพของจิตได้แก่รวมเอาองค์มรรคข้อสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิ
เข้ามาว่าโดยสาระก็คือการฝึกให้มีจิตใจเข้มแข็งมั่นคงแน่วแน่ควบคุมตนได้ดีมีสมาธิมีก าลังใจสูงให้เป็น
จิตที่สงบผ่องใสเป็นสุขบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งรบกวนหรือท าให้เศร้าหมองอยู่ในสภาพเหมาะแก่การใช้
งานมากที่สุดโดยเฉพาะการใช้ปัญญาอย่างลึกซึ้งและตรงตามความเป็นจริง กล่าวโดยย่ออธิจิตตะ
สิกขาก็คือหลักสมาธิความแน่วแน่แห่งจิตใจโดยใช้หลักสมถะและวิปัสสนาเป็นส าคัญในการพัฒนาจิต
เพ่ือให้มีคุณภาพที่ดีจนสามารถละอวิชชาได้ตามล าดับดังพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่า“สมถะที่ภิกษุเจริญ
แล้วย่อมให้จิตเจริญจิตที่เจริญแล้วย่อมละราคะได้วิปัสสนาที่ภิกษุเจริญแล้วย่อมให้ปัญญาเจริญ
ปัญญาที่เจริญแล้วย่อมละอวิชชาได้”๗๐ 
 การจะพัฒนาจิตใจให้เกิดความส าเร็จในด้านต่างๆเช่นให้มีก าลังที่เข้มแข็งมีสุขภาพจิตที่ดี
เป็นต้นควรทราบถึงคุณสมบัติของจิตโดยสังเขปจากนั้นพึงทราบเป้าหมายในการพัฒนาจิตดังต่อไปนี้ 

 ๗๐องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๓๒/๗๖. 



๖๓ 

 ๑. คุณสมบัติของจิตเมื่อกล่าวถึงคุณสมบัติของจิตย่อมมีลักษณะที่พิเศษหลายประการ
ได้แก่ดิ้นรนกวัดแกว่งรักษายากห้ามยากดิ้นรนไปมาเห็นได้ยากละเอียดยิ่งนักเที่ยวไปไกลเที่ยวไปดวง
เดียวไม่มีรูปร่างอาศัยอยู่ในถ้ า๗๑ 
 ๒. เป้าหมายในการพัฒนาจิตคือท าให้บุคคลที่ฝึกฝนพัฒนาจิตดีแล้วย่อมได้ถึงเป้าหมายได้
ใน ๓ ลักษณะดังนี้ 
  ๒.๑ ด้านคุณภาพของจิตคือให้มีคุณธรรมต่างที่พัฒนาจิตใจให้ดีงามเป็นจิตใจที่สูง
ประณีตเช่นมีเมตตามีความรักความเป็นมิตรมีกรุณาอยากช่วยเหลือปลดเปลื้องทุกข์ของผู้อ่ืนมีจาคะ
คือมีน้ําใจเผื่อแผ่มีคารวะมีความกตัญญูเป็นต้น 
  ๒.๒ ด้านสมรรถภาพของจิตคือให้เป็นจิตที่มีความสามารถเช่นมีสติดีมีวิริยะคือความ
เพียรมีขันติคืออดทนมีสมาธิคือจิตตั้งมั่นแน่วแน่มีสัจจะคือจริงจังมีอธิษฐานคือเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ต่อ
จุดหมายที่ท าเป็นจิตใจที่พร้อมและเหมาะที่จะใช้งานโดยเฉพาะงานทางปัญญาคือการคิดพิจารณาให้
เห็นความจริงชัดเจนถูกต้อง 
  ๒.๓ ด้านสุขภาพของจิตคือให้เป็นจิตที่มีสุขภาพที่ดีมีความสุขสดชื่นร่าเริงเบิกบาน
ปลอดโปร่งสงบผ่องใสพร้อมที่จะยิ้มแย้มได้มีปีติปราโมทย์ไม่เครียดไม่กระวนกระวายไม่คับข้องใจไม่
ขุ่นมัวเศร้าหมองไม่หดหู่โศกเศร้าเป็นต้น๗๒ 
 ๓. การพัฒนาจิตในทัศนะของผู้รู้ทางพระพุทธศาสนา 
  ๓.๑ จิตหรือสมาธิเกี่ยวข้องกับวัยรุ่นเพราะวัยรุ่นเป็นวัยที่ก าลังเจริญเติบโตอยาก
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ส าหรับชีวิตถ้าได้ฝึกฝนจิตใจของตนก็เป็นบุญไปแต่ถ้าไม่ได้ฝึกฝนจิตพ่อแม่ก็จะ
ล าบากไปด้วยที่นี่พอถึงเด็กวัยรุ่นมันก าลังจะบ้าแล้วโว้ยพวกเด็กวัยรุ่นนี้ก าลังจะบ้าจับตัวมาฝึกระบบ
อานาปานสติให้รู้จักบังคับความรู้สึกขับไล่ความรู้สึกที่ไม่พึงปรารถนาออกไปสร้างสรรค์ความรู้สึกที่
ควรจะมีถ้าเด็กวัยรุ่นท าได้อย่างนี้มันไม่ต้องไปดิสโก้เธคให้พ่อแม่ต้องน้ าตาไหลเหมือนที่เป็นๆ อยู่มัน
จะไม่ท าอะไรให้พ่อแม่น้ าตาตกเหมือนเด็กชนิดที่มันไม่รู้จักบังคับจิต๗๓ นอกจากนั้นท่านยังได้กล่าวไว้
อีกหลายแห่งว่าสมาธิท าให้จิตใจเราได้พักผ่อนคือได้ผ่อนคลายความกังวลในเรื่องต่างๆ สมาธิท าให้เกิด
ความสุขเฉพาะตนสมาธิท าให้ความรู้สึกร้ายๆหายไปสมาธิรักษาโรคภัยไข้เจ็บบางชนิดได้ดีกว่ ายาเสีย
อีก๗๔ การรู้เรื่องจิตจนสามารถควบคุมจิตได้นั่นแหละเป็นสิ่งส าคัญที่สุดกว่าสิ่งใดหมดส าหรับพุทธ

 ๗๑ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๗/๓๗. 
 ๗๒พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ควำมส ำคัญของพระพุทธศำสนำในฐำนะศำสนำประจ ำชำติ ,  
พิมพ์ครั้งท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๐), หน้า ๘๐-๘๑. 
 ๗๓พุทธทาสภิกขุ, วิปัสสนำในอิริยำบทนั่ง, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๒), หน้า ๑๗๕-๑๗๖. 
 ๗๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗๕-๑๘๓. 



๖๔ 

ศาสนาเราก็มีวิชานี้เป็นหัวใจเป็นคุณค่าที่สูงสุดคือวิชาที่บังคับจิตใจให้ได้ไม่ให้จิตท าความทุกข์ให้
เกิดข้ึนอีกต่อไป๗๕ 
  ๓.๒ สมาธิเป็นเรื่องของจิตดังที่ พระธรรมปิฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้ทัศนะจิตที่เป็น
สมาธิไว้ความตอนหนึ่งว่า “ถ้าจะพิจารณาคิดเรื่องอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นสิ่งเดียวสิ่งอ่ืนเข้ามาแทรกมา
กวนไม่ได้อย่างนี้เรียกว่า สมาธิ…สมาธิเป็นเรื่องของจิตคือท าจิตให้สงบแต่พอสงบแล้วจิตก็ใสก็เลยใช้
ปัญญาได้ดีมองเห็นอะไรไดช้ัดเจน”๗๖ 
 ๔. ประโยชน์ของสมาธิคือผลอันเกิดจากการพัฒนาจิตไปตามล าดับเมื่อจิตมีสมาธิแน่วแน่
แล้วสามารถจะมีพลังมหาศาลมีก าลังมากพอท่ีจะเอาชนะกิเลสฝ่ายต่ าได้ซึ่งเรียกว่าบรรลุเจโตวิมุตติคือ
หลุดพ้นด้วยใจและพิจารณาด้วยปัญญาที่สมบูรณ์แล้วย่อมบรรลุปัญญาวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยปัญญา
อันชอบ (สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ) กล่าวโดยสรุปสมาธิให้ประโยชน์ ๔ ประการดังนี้ 
 ๔.๑ ประโยชน์ที่เป็นจุดหมายหมายถึงประโยชน์ที่เป็นความมุ่งหมายแท้จริงของสมาธิตาม
หลักพระพุทธศาสนาคือเป็นส่วนส าคัญอย่างหนึ่งของการปฏิบัติเพ่ือบรรลุจุดหมายสูงสุดได้แก่ความ
หลุดพ้นจากกิเลสและทุกข์ทั้งปวงเป็นบาทแห่งวิปัสสนาเพ่ือท าให้เกิดยถาภูตญาณทัศนะอันจะน าไปสู่
วิชชาและวิมุตติในเบื้องปลายและท าจิตให้เกิดเจโตวิมุตติวิขัมภนวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยการข่มกิเลสไว้
ด้วยอ านาจของปฐมฌานข่มนิวรณ์ไว้ได้ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในฌานนั้น๗๗ 
 ๔.๒ ประโยชน์ของสมาธิในด้านความสามารถพิเศษเหนือสามัญวิสัยของมนุษย์ธรรมดาที่
เป็นผลส าเร็จอย่างสูงในทางจิตเรียกว่าประโยชน์ด้านอภิญญาได้แก่การใช้สมาธิในระดับฌานสมาบัติ
เป็นฐานท าให้เกิดฤทธิ์และอภิญญาในขั้นโลกีย์อย่างอ่ืนๆ เช่นหูทิพย์ตาทิพย์ทายใจคนอ่ืนได้ระลึกชาติ
ได๗้๘ 
 ๔.๓ ประโยชน์ของสมาธิในด้านสุขภาพจิตและการพัฒนาบุคลิกภาพเช่นท าให้เป็นคนร่า
เริงแจ่มใสมีใจคอหนักแน่นเข้มแข็งสงบใจเย็นสดชื่นเป็นต้นเรียกอย่างในปัจจุบันว่ามีความมั่นคงทาง
อารมณ์และมีภูมิคุ้มกันโรคทางจิต 
 ๔.๔ ประโยชน์ของสมาธิในชีวิตประจ าวันมี ๓ อย่างคือ ๑) ท าให้เกิดการผ่อนคลายทาง
จิตส าหรับปุถุชนและส าหรับพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สมาธิแบบนี้ถือว่าเจริญเพ่ือเป็นการผักผ่อน
ในขณะว่างจากการบ าเพ็ญกิจเรียกว่ามีทิฏฐธรรมสุขวิหาร ๒) ท าให้การท างานกิจกรรมต่างๆ 

 ๗๕อ้างแล้ว, หน้า ๗๖. 
 ๗๖พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺ โต ) , ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎกหมวดพุทธศำสต ร์ , 
(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๓), หน้า ๑. 
 ๗๗ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนำนุกรมพุทธศำสน์ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๙๔-๑๙๕. 
 ๗๘องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๔/๔๑๒-๔๑๔. 



๖๕ 

ประจ าวันสามารถด าเนินไปได้อย่างน่าอัศจรรย์และมีความแน่วแน่ในการท างานได้อย่างดีเยี่ยมเพราะ
ถ้าขาดสติแล้วก็ท างานให้ประสบความส าเร็จได้ยากข้ึน ๓) และมีประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพและ
รักษาโรคบางชนิดได้เพราะร่างกายกับจิตใจสัมพันธ์กันท างานร่วมกันเป็นสิ่งต่อเนื่องกันดังนั้นเมื่อ
จิตใจดีมีสมาธิย่อมระงับเวทนาบางอย่างได้ดีเช่นคนธรรมดามีเรื่องดีใจปลาบปลื้มอ่ิมใจไม่หิวข้าวหรือ
พระท่ีบรรลุธรรมแล้วมีปีติเป็นภักษาฉันอาหารวันละมือเดียวก็อยู่ได้ไม่ล าบากเรื่องสุขภาพทางกาย๗๙ 
 
ตำรำงท่ี ๒.๒.๓ การพัฒนาศาสนทายาทด้านจิต 

นักวิชำกำรหรือแหล่งข้อมูล หลักแนวคิด 
องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๓๒/๗๖.  สมถะที่ภิกษุเจริญแล้วย่อมให้จิตเจริญจิตที่

เจริญแล้วย่อมละราคะได้วิปัสสนาที่ภิกษุเจริญ
แล้วย่อมให้ปัญญาเจริญปัญญาที่เจริญแล้วย่อ
มละอวิชชาได้ 

ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๗/๓๗.  จิตย่อมมีลักษณะที่ พิเศษหลายประการ
ได้แก่ดิ้นรนกวัดแกว่งรักษายากห้ามยากดิ้นรน
ไปมาเห็นได้ยากละเอียดยิ่งนักเที่ยวไปไกลเที่ยว
ไปดวงเดียวไม่มีรูปร่าง 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 
 (๒๕๔๐, หน้า๘๐-๘๑) 

 สุขภาพของจิตคือให้เป็นจิตที่มีสุขภาพที่ดีมี
ความสุขสดชื่นร่าเริงเบิกบานปลอดโปร่งสงบ
ผ่องใสพร้อมที่จะยิ้มแย้มได้มีปีติปราโมทย์ไม่
เครียดไม่กระวนกระวายไม่คับข้องใจไม่ขุ่นมัว
เศร้าหมองไม่หดหู่โศกเศร้า 

พุทธทาสภิกขุ, ๒๕๔๒,  
(หน้า ๑๗๕-๑๗๖) 

 จิตหรือสมาธิเกี่ยวข้องกับวัยรุ่นเพราะวัยรุ่น
เป็นวัยที่ก าลังเจริญเติบโตอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 
ส าหรับชีวิตถ้าได้ฝึกฝนจิตใจของตนก็เป็นบุญไป 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),  
(๒๕๔๓, หน้า ๑) 

 สมาธิเป็นเรื่องของจิตคือท าจิตให้สงบแต่พอ
สงบแล้วจิตก็ใสก็เลยใช้ปัญญาได้ดีมองเห็นอะไร
ได้ชัดเจน 

 

 ๗๙พระธรรมปิฎก,(ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยำยควำม, หน้า ๘๓๓-๘๔๔. 



๖๖ 

ตำรำงท่ี ๒.๒.๓ การพัฒนาศาสนทายาทด้านจิต (ต่อ) 

นักวิชำกำรหรือแหล่งข้อมูล หลักแนวคิด 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),  
(๒๕๔๖, หน้า ๑๙๔-๑๙๕) 

 สมาธิตามหลักพระพุทธศาสนาคือเป็นส่วน
ส าคัญอย่างหนึ่ งของการปฏิบัติ เ พ่ือบรรลุ
จุดหมายสูงสุดได้แก่ความหลุดพ้นจากกิเลสและ
ทุกข์ท้ังปวง 

องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๔/๔๑๒-๔๑๔.  ประโยชน์ด้านอภิญญาได้แก่การใช้สมาธิใน
ระดับฌานสมาบัติเป็นฐานท าให้เกิดฤทธิ์และ
อภิญญาในข้ันโลกีย์อย่างอ่ืนๆ 

พระธรรมปิฎก,(ปยุตฺโต), 
 (๒๕๔๖, หน้า ๘๓๓-๘๔๔) 

ประโยชน์ของสมาธิในชีวิตประจ าวันมี ๓ อย่าง
คือ 
 ๑) ท าให้เกิดการผ่อนคลายทางจิต 
 ๒ )  ท า ใ ห้ ก า รท า ง า นกิ จ ก ร รมต่ า ง ๆ 
ประจ าวันสามารถด าเนินไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ 
 ๓) และมีประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพ
และรักษาโรคบางชนิดได ้

 
 ๒.๒.๔ กำรพัฒนำศำสนทำยำทด้ำนปัญญำ 
 ปัญญาหมายถึงความรู้ทั่วปรีชาหยั่งรู้เหตุผลความรู้เข้าใจชัดเจนความรู้เข้าใจหยั่งแยกได้
ในเหตุผลดีชั่วคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์เป็นต้นและรู้ที่จะจัดแจงจัดสรรจัดการความรอบรู้ใน
กองสังขารมองเห็นตามเป็นจริง”๘๐ ปัญญานั้นเป็นเครื่องวินิจฉัยสุตะคือความรู้ที่เข้ามานั้นเป็นข้อมูล
ดิบเป็นของดิบยังไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรมีคุณค่าอย่างไรจะเอาไปใช้อย่างไรถ้าคนไม่มีปัญญาความรู้นั้นก็
เอามากกองไว้เฉยๆไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรแต่คนที่มีปัญญาจะสามารถวินิจฉัยได้เลือก
เฟ้นได้ว่าถ้าเราจะท าอะไรให้ส าเร็จสักอย่างหนึ่งจะต้องเอาความรู้นี้ไปใช้ไปท าอย่างไรไปดัดแปลง
อย่างไรเอาความรู้นั้นไปยักเยื้องใช้งานท าการแก้ไขปัญหาจัดท าสิ่งต่างๆ ให้ส าเร็จผลตามต้องการได้
ความรู้ที่เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงความรู้ที่สามารถสืบสาวเหตุปัจจัยของสิ่งต่างๆ ความรู้ท  ี่
สามารถคิดพิจารณาวินิจฉัยได้เลือกเฟ้นกลั่นกรองได้เชื่อมโยงประสานได้ท าให้เอาสุตะหรือข้อมูล
ข่าวสารวิชาการต่างๆไปใช้งานสามารถจัดสรรจัดการท าสิ่งต่างๆ ให้ส าเร็จได้ความรู้อย่างนี้เรียกว่า

 ๘๐ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๔๓๑/๓๐๗. 



๖๗ 

ปัญญา๘๑ การมีปัญญาที่พัฒนาแล้วได้แก่การได้ฝึกฝนอบรมตนเองให้มีปัญญารู้สิ่งต่ างๆ ตามความ
จริง เช่น การมีปัญญาพิจารณารู้ไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังและอนัตตาตามความเป็นจริงปราศจาก
การยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรา๘๒ 
 ส่วนความหมายปัญญาในแง่ของอธิปัญญาสิกขาหมายถึงการฝึกปรือปัญญาให้เกิดความรู้
ความเข้าใจสรรพสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริงจนกระทั่งหลุดพ้นมีจิตใจเป็นอิสระผ่องใสเบิกบานโดย
สมบูรณ์ได้แก่รวมเอาองค์มรรคข้อสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะสองอย่างแรกเข้ามาว่าโดยสาระก็คือ
การฝึกอบรมให้เกิดปัญญาบริสุทธิ์ที่รู้แจ้งชัดตรงตามสภาพความเป็นจริงไม่เป็นความรู้ความคิดความ
เข้าใจที่ถูกบิดเบือนเคลือบคลุมย้อมสีอ าพรางหรือพร่ามัวเป็นต้นเพราะอิทธิพลของกิเลสมีอวิชชาและ
ตัณหาเป็นผู้น าที่ครอบง าอยู่การฝึกปัญญาเช่นนี้ต้องอาศัยการฝึกจิตให้บริสุทธิ์เป็นพ้ืนฐานแต่ในเวลา
เดียวกันเมื่อปัญญาที่บริสุทธิ์รู้เห็นตามเป็นจริงนี้เกิดขึ้นแล้วก็กลับช่วยให้จิตนั้นสงบมั่นคงบริสุทธิ์ผ่อง
ใสแน่นอนยิ่งขึ้น๘๓ เมื่อกล่าวโดยย่ออธิปัญญาสิกขาก็คือปัญญาความรอบรู้ความเข้าใจตามความจริง
นั่นเอง 
 ปัญญามีหลายชื่อด้วยกันปัญญาที่เป็นตัวความรู้ในสังขารนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องท าให้เกิดให้มี
ขึ้นต้องฝึกปรือท าให้เจริญเพ่ิมพูนขึ้นไปโดยล าดับปัญญาจึงมีหลายขั้นหลายระดับและมีชื่อเรียกต่างๆ 
ตามขั้นตอนของความเจริญบ้างตามทางเกิดของปัญญานั้นบ้างตามลักษณะเฉพาะของปัญญาชนิดนั้น
บ้างอันจะพึงศึกษาดังจะยกตัวอย่างชื่อของปัญญามาแสดงเช่นเรียกว่าปริญญาญาณวิชชาอัญญา
อภิญญาพุทธิโพธิสัมโพธิเป็นต้น๘๔ 
 ด้วยเหตุที่ปัญญามีความหมายและสาระส าคัญดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนี้พึงทราบถึงความรู้
ที่จ าแนกโดยพัฒนาการทางปัญญาประเภทของการเกิดขึ้นแห่งปัญญาความรู้ที่จ าแนกโดยกิจกรรม
และผลงานของมนุษย์ความรู้ชุดเบ็ดเตล็ดความถูกต้องของความรู้ เหตุปัจจัยให้เกิดปัญญามี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๑. ความรู้ที่จ าแนกโดยพัฒนาการทางปัญญาความรู้ที่อยู่ในขอบเขตของการฝึกอบรม
สามารถแบ่งตามล าดับของการพัฒนาการหรือความเจริญทางปัญญามี ๓ ทางดังนี้ 
  ๑.๑ สัญญาความก าหนดได้หมายรู้ได้แก่ความรู้ที่เกิดจากการก าหนดหมายหรือจ าได้
หมายรู้ซึ่งบันทึกไว้เป็นแบบเทียบเคียงและเป็นวัตถุดิบของการรู้และการคิดต่อๆไปสัญญาที่เกิดขึ้น

 ๘๑พระธรรมปิฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), ควำมสุขที่แท้จริง, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา ,
๒๕๔๓), หน้า ๑๘. 
 ๘๒ส .สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๒/๓๔–๓๗. 
 ๘๓พระธรรมปิฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยำยควำม, หน้า ๙๑๕. 
 ๘๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๕. 



๖๘ 

ตามปกติในกระบวนการรับรู้อาจจะแตกต่างกันได้เป็นความรู้หลายระดับตั้งแต่รู้คลุมเคลือไปจนถึงรู้
ชัดเจนตั้งแต่บางแง่ถึงรู้สมบูรณ์รู้พลาดถึงรู้ถูกต้องซึ่งเป็นเพียงเรื่องการรับรู้และไม่รู้เท่านั้นจึงเป็นเรื่อง
ของการพัฒนาความรู้โดยตรง 
  ๑.๒ ทิฏฐิความเห็น หมายถึง ความเข้าใจโดยนัยเหตุผลคือความรู้ที่ได้ข้อสรุปอย่าง
ใดอย่างหนึ่งและมีความยึดถือไว้กับตัวตนอาจเป็นความรู้ที่มาจากแหล่งภายนอกแต่ได้คิดกลั่นกรอง
ยอมรับหรือสรุปเข้ามาเป็นของตนเองโดยพระสารีบุตรอธิบายไว้ในมาคันทิยสูตรแสดงความหมายของ 
ค าว่า “ทิฏฐิ” ว่าหมายถึงสัมมาทิฏฐิเท่านั้นมี ๑๐ ประการได้แก่ทานที่ให้แล้วมีผลยัญที่บูชาแล้วมีผล
การเซ่นแล้วมีผลผลวิบากของกรรมที่ท าดีท าชั่วมีอยู่โลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามีคุณบิดามีคุณสัตว์ที่เป็น
โอปปาติกะมีอยู่สมณะพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยตนเองแล้วสอนให้
ผู้อื่นรู้แจ้งมีอยู่ในโลก๘๕ 
  ๑.๓ ญาณคือความรู้ญาณหมายถึงความหยั่งรู้เป็นไวพจน์หนึ่งของปัญญาความหมาย
เฉพาะในปัญญาที่ท างานออกผลเป็นเรื่องๆ ญาณคือความรู้บริสุทธิ์ที่ผิดสว่างขึ้นมาเป็นความรู้ที่
มองเห็นสภาวะของสิ่งนั้นๆ โดยไม่มีความรู้สึกของตนหรือความยึดถือตัวตนเข้าไปเกี่ยวข้องญาณมี
หลายระดับบางครั้งเกิดขึ้นโดยอาศัยความคิดเหตุผลและไม่ขึ้นต่อความคิดเหตุผลแต่ออกไปสัมผัสกับ
สภาวะที่เป็นอยู่จริง๘๖ 
  สัญญาเป็นวัตถุดิบของความรู้และความคิดต่างๆ สัญญาจึงเป็นพ้ืนฐานให้เกิดทิฏฐิ
และญาณเมื่อทิฏฐิญาณเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมมีการหมายรู้ตามทิฏฐิหรือญาณนั้นจึงเกิดเป็นสัญญาใหม่ซึ่ง
เป็นวัตถุดิบของความรู้และความคิดอ่ืนต่อไปอีกข้อแตกต่างระหว่างทิฏฐิและญาณคือทิฏฐิท าให้เกิด
สัญญาที่ผิดพลาดส่วนญาณจะช่วยให้เกิดสัญญาที่ถูกต้องและแก้สัญญาที่ผิดพลาดได้ 
 ๒. ประเภทของการเกิดขึ้นแห่งปัญญาประเภทหรือแหล่งความรู้๓อย่างที่กล่าวมาคือ
สัญญาทิฏฐิและญาณนั้นมีความสัมพันธ์กับการเกิดปัญญา ๓ ประการคือ (สุตมยปัญญา) คือปัญญาที่
เกิดจากการคิดพิจารณาหาเหตุผลด้วยตนเอง๘๗ (จินมยปัญญา) คือปัญญาที่เกิดจากการเล่าเรียนหรือ
ถ่ายทอดต่อกันมา (ภาวนามยปัญญา) คือปัญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติฝึกหัดอบรม๘๘ ในการท า
กิจกรรมใดๆของมนุษย์จะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเพ่ือจะได้พัฒนาให้ถูกต้องเหมาะสมและเกิด
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์จึงสรุปความรู้ในชุดจ าแนกโดยกิจกรรมและผลงานของมนุษย์
เป็นล าดับ 

 ๘๕ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๗๔/๒๒๓–๒๒๔. 
 ๘๖ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๗๔/๒๒๔. 
 ๘๗ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๗๔/๒๒๔. 
 ๘๘ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๔๓/๒๗๑. 



๖๙ 

 ๓. ความรู้ที่จ าแนกโดยกิจกรรมและผลงานของมนุษย์ความรู้ชุดนี้เป็นความรู้ที่เนื่องด้วย
การปฏิบัติการทางสังคมเช่นการสื่อสารถ่ายทอดแสวงหาเอ่ยอ้างนับถือและที่เป็นมรดกทอดต่อกัน
สืบๆ มาเป็นสมบัติของมนุษย์มี ๓ ประการ๘๙ ดังนี้ 
  ๓.๑ สุตะ (หรือสุติ) ความรู้ที่ได้สดับเล่าเรียนหรือถ่ายทอดกันมามี ๒ ได้แก่ 
 (๑) ความรู้ที่ได้ด้วยการสดับตรับฟังเช่นฟังพระเทศน์แม้แต่การศึกษาจากต าราคัมภีร์พระไตรปิฎก
เป็นต้น (๒) ความรู้ที่บางศาสนาถือว่าได้รับการเปิดเผยแจ้งดลใจจากองค์บรมเทพเช่นศาสนา
พราหมณ์ที่ถือว่าตนได้รับถ่ายทอดโดยตรงจากพระพรหมความรู้นี้เรียกว่าสุติ 
  ๓.๒ ทิฏฐิคือความเห็นทฤษฎีลัทธิความเชื่อถือต่างๆ ได้แก่ความรู้ที่ได้ลงข้อสรุป
ให้แก่ตนอย่างใดอย่างหนึ่งประกอบด้วยความยึดถือผูกพันกับตัวตนจนเกิดเป็นส านักเพ่ือเผยแผ่ลัทธิ
ความเชื่อของตนเอง  
  ๓.๒ ญาณคือความรู้ความหยั่งรู้ความรู้บริสุทธิ์ความรู้ตรงตามมลภาวะหรือปัญญาที่
ท างานออกผลเป็นเรื่องๆ หรือมองเห็นตลอดสายในด้านหนึ่งๆ ญาณเป็นความรู้ระดับสุดยอดของ
ปัญญามนุษย์และเป็นผลส าเร็จส าคัญของมนุษย์ด้วยเหตุว่าญาณสามารถผลักดันให้มนุษย์ส าเร็จขั้น
โพธิญาณซึ่งหมายถึงความตรัสรู้เช่นการที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เราเรียกว่าสัมมาสัมโพธิญาณเป็นศัพท์
เฉพาะพระองค์นอกจากนี้ยังมีวิธีจ าแนกความรู้อย่างอ่ืนอีกจัดเป็นข้อปลีกย่อยลงไปคือน าความรู้
หมวดต่างๆในเบื้องต้นที่กล่าวแล้วนั้นมาคลุกเคล้าเข้าหมวดกัน 
 ๔. ความรู้ชุดเบ็ดเตล็ดความรู้ในชุดนี้รวมแล้วมี ๕ ลักษณะได้แก่ (๑) ความรู้ที่ได้จากการ
บอกกล่าวเล่าลือตรับฟังเล่าเรียนถ่ายทอด (๒) ความรู้ที่ได้จากการคิดเหตุเหตุผลคือตรรกอนุมานการ
ตริตรองตามเหตุผล (๓) ความรู้ตามแบบแผนต าราเช่นความรู้จากพระไตรปิฎก (๔) ความรู้ที่พิจารณา
เห็นสมหรือยอมรับเข้าเป็นทิฏฐิหรือทฤษฎีของตน (๕) ความรู้ที่ได้ด้วยรู้แจ้งชัดประจักษ์กับตัวคือ
ความรู้ที่ได้เห็นจริงได้รู้จริงได้ชั่งเหตุผลแล้วได้ไตร่ตรองแล้วได้ท าให้แจ่มชัดปรากฎชัดแล้ว๙๐ 
 สรุปได้ว่ำ การพัฒนาศาสนทายาท คือการพัฒนาให้เพ่ิมเติมจากแนวทางและวิธีการทาง
พระพุทธศาสนาที่มีอยู่เดิมในรูปของระเบียบแบบแผนประเพณีต่าง ๆ ที่เคยมีมา เป็นการพัฒนาให้ศา
สนทายาทเกิดความเข้มแข็งใน ๔ ด้าน คือ ด้านกาย ด้านศีล ด้านจิต และด้านปัญญา ตามหลักของ
ภาวนา ๔ การพัฒนาทั้งหมดนี้จะสามารถสร้างศาสนทายาทให้มีความเข้มแข็งพอที่จะเติบโตเป็น 
ศาสนทายาทกล่าวคือได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุและความความศรัทธาที่มั่นคง สืบทอด
พระพุทธศาสนาให้เกิดความม่ันคงในสังคมไทยได้ 

 ๘๙พระธรรมปิฎก, (ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยำยควำม, หน้า ๕๓-๕๔. 
 ๙๐ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๗๒๘/๔๓๖. 



๗๐ 

ตำรำงท่ี ๒.๒.๔ การพัฒนาศาสนทายาทด้านปัญญา 

นักวิชำกำรหรือแหล่งข้อมูล หลักแนวคิด 
ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๔๓๑/๓๐๗. ปัญญาหมายถึงความรู้ทั่วปรีชาหยั่งรู้เหตุผล

ความรู้เข้าใจชัดเจนความรู้เข้าใจหยั่งแยกได้ใน
เหตุผลดีชั่วคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์ 

พระธรรมปิฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต),  
(๒๕๔๓, หน้า ๑๘) 

ความรู้ที่สามารถคิดพิจารณาวินิจฉัยได้เลือก
เฟ้นกลั่นกรองได้เชื่อมโยงประสานได้ท าให้เอาสุ
ตะหรือข้อมูลข่าวสารวิชาการต่างๆไปใช้งาน
สามารถจัดสรรจัดการท าสิ่งต่างๆ ให้ส าเร็จได้
ความรู้อย่างนี้เรียกว่าปัญญา 

ส .สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๒/๓๔–๓๗. การมีปัญญาที่พัฒนาแล้วได้แก่การได้ฝึกฝน
อบรมตนเองให้มีปัญญารู้สิ่งต่างๆ ตามความ
เป็น 

พระธรรมปิฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต),  
(๒๕๔๖, หน้า ๙๑๕) 

ปัญญาในแง่ของอธิปัญญาสิกขาหมายถึงการ
ฝึกปรือปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจสรรพสิ่ง
ทั้งปวงตามความเป็นจริงจนกระทั่งหลุดพ้นมี
จิตใจเป็นอิสระผ่องใสเบิกบานโดยสมบูรณ์ 

ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๗๔/๒๒๓–๒๒๔. สัมมาทิฏฐิเท่านั้นมี ๑๐ ประการได้แก่ ทานที่ให้
แล้วมีผล  

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๔๓/๒๗๑. (ภาวนามยปัญญา) คือปัญญาที่เกิดจากการลง
มือปฏิบัติ 

พระธรรมปิฎก, (ปยุตฺโต), 
 (๒๕๔๖, หน้า ๕๓-๕๔) 

ความรู้ที่จ าแนกโดยกิจกรรมและผลงานของ
มนุษย ์
 ๑. สุตะ (หรือสุติ) ความรู้ที่ได้สดับเล่า
เรียนหรือถ่ายทอดกันมา 
 ๒. ทิฏฐิคือความเห็นทฤษฎีลัทธิความ
เชื่อถือต่างๆ 
 ๓. ญาณคือความรู้ความหยั่ งรู้ความรู้
บริสุทธิ์ 

 
 



๗๑ 

ตำรำงท่ี ๒.๒.๔ การพัฒนาศาสนทายาทด้านปัญญา (ต่อ) 

นักวิชำกำรหรือแล่งข้อมูล หลักแนวคิด 
ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๗๒๘/๔๓๖. ความรู้เบ็ดเตล็ด ๕ ลักษณะได้แก่ 

 ๑) ความรู้ที่ได้จากการบอกกล่าวเล่าลือ 
 ๒) ความรู้ที่ได้จากการคิดเหตุเหตุผล 
 ๓) ความรู้ตามแบบแผนต ารา 
 ๔) ความรู้ที่พิจารณาเห็นสมหรือยอมรับ 
      ๕) ความรู้ที่ได้ด้วยรู้แจ้งชัดประจักษ์กับ 

 

๒.๓ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 

 พ้ืนที่ในการท าวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีจ านวน ๕ วัด๙๑ ได้แก่  
 ๑) วัดทุ่งเศรษฐี, ๒) วัดทุ่งลานนา, ๓) วัดตะกล่ า, ๔) วัดลาดบัวขาว, ๕) วัดกระทุ่มเสือ
ปลา 
  
 ๒.๓.๑ ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับศำสนทำยำท 
ตำรำงท่ี ๒.๓.๑ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนทายาท 

  วัด พระสงฆ์ สำมเณร รวม 
วัดทุ่งเศรษฐี ๓๐ - ๓๐ 
วัดทุ่งลานนา ๒๐ - ๒๐ 
วัดตะกล่ า ๒๕ ๕ ๓๐ 
วัดลาดบัวขาว ๓๐ ๕ ๓๕ 
วัดกระทุ่มเสือปลา ๒๔ ๓๕ ๕๙ 

รวม ๑๒๙ ๔๕ ๑๗๔ 

 

 ๙๑ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ข้อมูลพ้ืนฐำนทำงพระพุทธศำสนำ ปี ๒๕๖๐,  [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา : http://www.onab.go.th/wp-content/uploads/๒๐๑๖/๑๒/onab_primaryinfo๖๐ edit.pdf 
[๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓]. 



๗๒ 

 ๒.๓.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับวัด 
ตารางท่ี ๒.๓.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับวัด 

วัด เจ้าอาวาส กิจกรรม 
ในการพัฒนาศาสนทายาท 

วัดทุ่งเศรษฐี 
 

พระราชพัฒนโสภณ ส่งเสริมให้พระเณรเรียนนักธรรม 
โครงการบวชแทนคุณมีทุนให้ 
ส่งเสริมโครงการอบรมถวายความรู้แก่พระ
นวกะและอบรมวิปัสนากรรมฐานตลอด
พรรษา 

วัดทุ่งลานนา พระครูเนกขัมมคุณาจารย์ บวชศาสนทายาทภาคฤดูร้อน 
ส่งเสริมให้พระเณรเรียนนักธรรม 
กิจกรรมอบรมจิตใจหลังท าวัตรเย็น 
ส่งเสริมโครงการอบรมถวายความรู้แก่พระ
นวกะและอบรมวิปัสนากรรมฐานตลอด
พรรษา 

วัดตะกล่ า พระครูปลัดกิตฺติวัฒน์ ส่งเสริมให้พระเณรเรียนนักธรรม 
มีทุนการศึกษาให้พระเณรที่ต้องการเรียนต่อ
ระดับอุดมศึกษา 
ส่งเสริมโครงการอบรมถวายความรู้แก่พระ
นวกะและอบรมวิปัสนากรรมฐานตลอด
พรรษา 

วัดลาดบัวขาว พระครูประทุมบุษโยภาษ ส่งเสริมให้พระเณรเรียนนักธรรม 
ส่งเสริมโครงการอบรมถวายความรู้แก่พระ
นวกะและอบรมวิปัสนากรรมฐานตลอด
พรรษา 
ส่งเสริมให้ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

วัดกระทุ่ม (เสือปลา) พระครูโสภณพิหารกิจ ส่งเสริมให้เรียนนักธรรม/บาลี 
จัดกิจกรรมส่งเสริม บวช เรียน ดี มีทุนให้ 
จัดโครงการปลูกต้นกล้าในนาบุญ 
ส่งเสริมโครงการอบรมถวายความรู้แก่พระ
นวกะและอบรมวิปัสนากรรมฐานตลอด
พรรษา 
มอบทุนการศึกษาให้พระเณรระดับอุดมศึกษา 

 



๗๓ 

๒.๔ งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 จากการได้ค้นคว้าศึกษาทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศาสนทายาทของคณะ
สงฆ์  กรุงเทพมหานคร มีงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

พระเอกรำช กิตติธโร (สมเผ่ำ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของการ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ" ผลการวิจัยพบว่า ๑) ความคิดเห็นของ
บุคลากรที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอกันทรลั กษ์จังหวัด
ศรีสะเกษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๖๙) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้านคือ ด้านการฝึกอบรม ( X =๓.๗๓), ด้านการพัฒนา ( X =๓.๖๔), ด้านการศึกษา ( X =๓.๖๙)๒) 
เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุลากรที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในอ าเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อปี และต าแหน่ง พบว่าประชาชนที่มีเพศ อาชีพ  รายได้ต่อปี ต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการพัฒนทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่ วนต าบลในอ าเภอกันทรลักษณ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ ไม่แตกต่างกัน ส่วนบุคลกรที่มี อายุ ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ อย่างมี
นัยทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ๓) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในอ าเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ควรสรรหาวิทยากรที่จะมาฝึกอบรมเป็นผู้มี
ประสบการณ์มีความรู้ความสามารถมาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ควรหางบประมาณสนับสนุนใน
การส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งใหม่การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์ผู้บริหารควรหางบประมาณใน
แต่ละปีมาตั้งเป็นงบแยกออกมาจากโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งจะท าให้
โครงการด้านการจัดการฝึกอบรมนั้นมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคื อ
ควรให้บุคลากรได้เสนอความต้องการในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในอ าเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในด้านต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วน ต าบลใน
อ าเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ต่อไป๙๒ 

พระมหำสุพัฒ นนทปณโญ ได้ท าการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาล
ในอ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี" ผลการวิจัยพบว่า ๑) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาล

๙๒พระเอกราช กิตฺติธโร, "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของการบริหารส่วนต าบลในอ าเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ", วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรมหำบัณฑิตบัณฑิต สำขำวิชำรัฐประสำนศำสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

 



๗๔ 

ใน อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานีบุคลกรมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =๔.o๖) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายค้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน มีค าเฉลี่ยจากมากไปน้อยตามล าดับ คือ 
ด้านการศึกษา ( X = ๔.๐๘) รองลงมา ด้านการพัฒนา ( X = ๔.๐๗) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
ด้านการฝึกอบรม ( X = ๔.๐๕)  ๒) เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของเทศบาลใน อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ต าแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า บุคลากรที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลในอ าเภอหนองหาน 
จงัหวัดอุดรธานี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนบุคลากรที่มี เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และต าแหน่งแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลใน 
อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ไม่แตกต่างกัน ๓) ปัญหา และอุปสรรค ในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของเทศบาลในอ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จากการศึกษาพบว่า (๑) ด้านการฝึกอบรม 
กาจัดฝึกอบรมยังไม่ตรงตามลักษณะงานและยังไม่ครอบคลุมต าแหน่งงาน จึงท า ให้บุคลากรขาด
ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (๒) ด้านการศึกษา ยังไม่มีนโยบายในเรื่องการสนับสนุน
การศึกษาที่ชัดเจน จึงส่งผลให้ผู้บริหารไม่สามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้บุคลากรไต้รับ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (๓) ด้านการพัฒนา การจัดสรรเวลาส าหรับพัฒนาบุคลากรยังไม่
เหมาะสม บุคลากรยังขาดระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน งบประมาณในการจัดการส่วนนี้ยังไม่
เพียงพอ และขาดการกระท าอย่างต่อเนื่อง ส่วนข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหามีดังนี้ (๑) ด้านการ
ฝึกอบรม ควรมีการจัดฝึกอบรมบุคลากรให้ตรงตามสายงาน (๒) ด้านการศึกษา ควรมีนโยบายในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรที่ซัดเจน (๓) ต้านการพัฒนา ควรจัดสรรเวลาในการพัฒนา
บุคลากรด้านระเบียบวินัยและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากรให้เพียงพอ และควรมีการติดตามผลการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง๙๓ 

บัญชำยุทธ นำคมุจลินท์ ได้ท าการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาศาสนทายาทที่พึง
ประสงค์ในพระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า สภาพการพัฒนาศาสนทายาทในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น เป็นการพัฒนาในลักษณะการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมซึ่งเป็นการศึกษา

๙๓พระมหาสุพัฒน์ นนฺทปญฺโญ, "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลในอ าเภอหนองหาน  
จังหวัดอุดรธานี", วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรมหำบัณฑิตบัณฑิต สำขำวิชำรัฐประสำนศำสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

 
  



๗๕ 

รูปแบบพิเศษ มี ๓ แผนก คือ แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาด าเนินไปตามนโยบายรัฐและมหาเถรสมาคม มีส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและ
กระทรวงศึกษาธิการคอยก ากับดูแลด้านหลักสูตร ด้ านการวัดผลประเมินผลและการจัดสรร
งบประมาณส่วนการบริหารจัดการให้เป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาส ในการพัฒนาศาสนทายาทให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ต้องให้ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะด้านวิชาการและการศึกษาเชิงพุทธโดย
บูรณาการเข้ากับทฤษฎีไตรสิกขาของพระพุทธเจ้าทฤษฎีแรงจูงใจและทฤษฎีบุคลิกภาพของ
นักจิตวิทยาสมัยใหม่ แนวทางในการพัฒนาศาสนทายาทที่พึงประสงค์ในพระพุทธศาสนานั้น พบว่า
แนวนโยบายการจัดการศึกษายังขาดการวางแผนร่วมกัน การจัดกระบวนการเรียนการสอนยังขาด
ความเข้าใจในการน าทฤษฎีการศึกษาและทฤษฎีจิตวิทยามาใช้ในการสร้างแรงจูงใจสร้างความมุ่งมั่นที่
จะศึกษาให้ส าเร็จ การศึกษาแผนกธรรมและแผนกบาลีเป็นการศึกษาเฉพาะทางยังไม่บูรณาการกับ
ศาสตร์สมัยใหม่ การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ศาสนทายาทเกิดการเรียนรู้และประพฤติตน
ตามหลักศีลาจารวัตรและการพัฒนาบุคลิกภาพยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่สังคมจะยอมรับได้ จึง ได้
เสนอแนวทางพัฒนาใหม่ตามกระบวนการ PTCC Model มองผ่านระบบการประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓๙๔ 

พระมหำทวี วิสำรโท ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การบวชเป็นศาสนทายาทในพุทธศาสนาแบบ
เถรวาท” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจุบันพระภิกษุ สามเณร ในพระพุทธศาสนาลดน้อยลงไปกว่าร้อยละ 
๑๕ คาดว่าน่าจะ มีสาเหตุหลักมาจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป เนื่องจากปัจจุบันประเทศ
ไทยเริ่มเข้าสู่ สังคมอุตสาหกรรมและการเรียนรู้ ต่างจากในอดีตที่เป็นสังคมเกษตรกรรม จาก
ครอบครัวที่เคยมี บุตรหลายคนก็ลดเหลือเพียงครอบครัวละ ๑-๒ คน พ่อแม่ก็ไม่นิยมส่งลูกชายให้เข้า
บวชเรียนเหมือน แต่ก่อน เพราะการแข่งขันทางสังคมที่สูงขึ้นและหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ เช่น หาก
บวชเป็นพระแล้วใครจะหาเลี้ยงครอบครัว นอกจากนี้ยังมีสาเหตุมาจากความเสื่อมศรัทธาของ
พุทธศาสนิกชน หลังมีข่าวพระภิกษุ-สามเณรที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมออกมาให้เห็นอยู่เนืองๆ  การ
บวชเป็นศาสนทายาทในพุทธศาสนาแบบเถรวาท หรือหินยาน พาหนะน้อย หรือนิกาย ฝ่ายใต้ เผยแผ่
มาทางเอเชียใต้ ได้แก่ ศรีลังกา ไทย กัมพูชา ลาว โดยเฉพาะในประเทศไทย การบวช สืบต่ออายุ
พระพุทธศาสนามีมาแต่ในอดีตตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา กรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งก็มีพระมหากษัตริย์
ได้ทรงผนวช ให้การอุปถัมภ์เรื่อยมาจนปัจจุบัน การบวชในปัจจุบันมีการ เปลี่ยนแปลงตามกาลสมัย 
เพียงสนองตอบความต้องการที่ตกอยู่ภายใต้กรอบของการบริโภคความ ทันสมัย วัตถุ เงินตรา 

 ๙๔บัญชายุทธ นาคมุจลินท์, “แนวทางการพัฒนาศาสนทายาทท่ีพึงประสงค์ในพระพุทธศาสนา”, ดุษฎี
นิพนธ์พุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๗๖ 

เกียรติยศ ชื่อเสียง เป็นต้น ได้ขยายไปสู่สังคมระดับชุมชน ระดับประเทศ ซึ่งวัฒนธรรมดังกล่าวเป็นผล
มาจากรากเหง้าการแบ่งแยกทางชนชั้นผ่านระบบศักดินา เจ้าขุนมูล นายจะแสดงความเหนือกว่าชน
ชั้นอ่ืนด้วย งานพิธี เครื่องแต่งตัว ของใช้การท้าบุญท้าทาน จากการ ขาดพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการบวชอีกทั้งยังมีระบบความคิดชุดหนึ่งของชาวบ้านที่มองว่า การบวชเป็นพระภิกษุ สามเณร 
เป็นการเอาเปรียบสังคม เป็นภาระทางสังคม เป็นคนอนาถาไร้ที่ พ่ึงพิง ซึ่งการมองตามแนวคิดเช่นนี้
เป็นพียงการมองในจุดยืนที่อยู่ข้างความเป็นอคติที่เกิดจาก การรับรู้จากมโนทัศน์ที่ผลิตซ้ําออกมาจาก
สื่อผ่านระบบคิดเท่านั้นหาได้มองการบวชเป็นวิถีชีวิตที่ทัก ทอมาจากอดีตที่ได้พยายามซ่อน
ความหมายของการบวชไว้เบื้องหลัง ไม่ว่าจะเป็น ความหมายที่ผูก ติดไว้กับสังคม วัฒนธรรม 
การเมือง และด้านเศรษฐกิจ ท้าให้การบวชมีระยะสั้นลง มีผู้เข้ามาบวช ลดลงดังปรากฏในปัจจุบัน๙๕ 

พระไพศำล พหุสุตฺโต ได้ท าการวิจัยเรื่อง “วิธีการสรางศาสนทายาทของพระสายปฏิบัติ
ในจังหวัดสกลนคร” ผลการวิจัยพบว่า วิธีการสรางศาสนทายาทที่เปนอัตลักษณของจังหวัดสกลนคร
คือ อบรมขอวัตร แตละส านักจะมีขึ้นตอนการอบรมและฝกปฏิบัติ ขั้นตอนดังกล่าว คือการอบรม
ลูกศิษยแนะนาการเจริญจิตภาวน าสอนวิปสสนากรรมฐาน  นั้นเป็นภารกิจที่ครูบาอาจารยตองใหการ
อบรมแนะน าดูแลให้ค าปรึกษาลูกศิษย์อย่างใกล้ชิด การเขามาบวชตั้งแตเปนผาขาวเพ่ือทดลองฝกการ
ปฏิบัติกอน การบวชเพ่ือเปนพระภิกษุ ตลอดถึงศึกษาขอวัตรปฏิบัติตางๆ เพ่ือเปนการ ฝกหัดความ
อดทนดวยวิธีเหลานี้ จึงท าใหพระสายปฏิบัติในจังหวัดสกลนคร มีศาสนทายาทที่ดีสืบทอด และมี
คุณภาพสามารถพรอมเปนผูน าเปนครูเปน อาจารยสั่งสอนลูกศิษยรนุหลังอยางตอเนื่องตลอดมา๙๖ 

ปำริชำติ ธีระวิทย์ ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑” ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของ นักศึกษาระดับอุดมศึกษาตามเพศ อายุ ชั้นปีที่ศึกษา อาชีพ ของผู้ปกครอง ระดับการศึกษาของ
ผู้ปกครอง รายได้ของ ผู้ปกครองจ านวนครั้งที่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้าน คุณธรรมจริยธรรม พบว่า 
นักศึกษาที่มีเพศอายุ ชั้นปีที่ ศึกษา อาชีพของผู้ปกครอง ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง รายได้ของ
ผู้ปกครองจ านวนครั้งที่นักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมต่างกันมีประสิทธิผลจาก 
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยรวมและรายด้านไม่ แตกต่างกัน แนวทางในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมของ นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ มี ๒ แนวทาง ดังนี้ ๑) วิถีทางในการพัฒนา
จริยธรรม ซึ่งสามารถ ด าเนินการได้ ๓ แนวทางย่อย คือ การศึกษาเรียนรู้ การ วิเคราะห์ตนเอง และ

 ๙๕พระมหาทวี วิสารโท, “การบวชเป็นศาสนทายาทในพุทธศาสนาแบบเถรวาท” วำรสำร มจร สังคม
ศำสตรปริทรรศน์, ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๐) : ๒๓-๒๔. 
 ๙๖พระไพศาล พหุสุตฺโต, “วิธีการสรางศาสนทายาทของพระสายปฏิบัติ ในจังหวัดสกลนคร”,  
วำรสำรปณิธำน, ปีท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๑๖ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘) : ๑๓๐. 



๗๗ 

การฝึกฝนตนเอง และ ๒) วิธีการ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ซึ่ง สามารถด าเนินการได้ ๒ แนวทาง
ย่อย คือ การศึกษาเพ่ือการปลูกฝังคุณธรรมและ จริยธรรม โดยการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
จริยธรรม และรายวิชาอ่ืน ๆ ที่จะต้องก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ด้าน คุณธรรมจริยธรรมร่วมด้วยกับ
เนื้อหาความรู้ในแต่ละ รายวิชา และ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมด้วยการ ปลูกฝังค่านิยม ซึ่งได้
มีการน าเสนอหลากหลายวิธี๙๗ 

จักรวำล สุขไมตรี ได้ท าการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธ
จริยธรรมระดับอุดมศึกษา” ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธ
จริยธรรมระดับอุดมศึกษา โดยน าหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ มาปรับประยุกต์ใช้ สามารถ แบ่งได้เป็น ๓ 
รูปแบบ คือ ๑) รูปแบบด้านการให้การศึกษา โดยจัดการศึกษา จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานในแนวทางประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม เช่น การ
สังเกตจากสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สถานการณ์จ าลอง การแสดงบทบาทสมมติ การสาธิตและน า
หลักธรรมทางพุทธศาสนาเข้ามาบูรณาการสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน ๒) รูปแบบด้านการ
ฝึกอบรมสั่งสอน โดยฝึกอบรมจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยให้มี
ความรู้เพ่ิมขึ้น ปรับเปลี่ยนแนวคิด และพฤติกรรมให้ดีขึ้น เช่น ยกเป็นกรณีศึกษา ชมภาพยนตร์หรือ
วีดิทัศน์ ทัศนศึกษา และน าทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน 
มาฝึกอบรมนักศึกษาให้ซึมซับในจิตใจ และเกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนน าหลักธรรม
ทางพุทธศาสนามาเป็นหลักหรือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตประจ าวันให้ถูกต้อง เพ่ือให้เป็นบุคคล
ที่มีความสมบูรณ์ทั้งกาย วาจา จิตใจ ๓) รูปแบบด้านการพัฒน าโดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้
นักศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้สึก อารมณ์ความคิด การตัดสินใจ และพฤติกรรมให้มีความเจริญ
ขึ้น ตลอดจนน าหลักธรรมทางพุทธศาสนามาบูรณาการในการพัฒนาการประพฤติปฏิบัติตัวของ
นักศึกษาไปในสิ่งที่ถูกต้อง๙๘ 

วิรัตน์ มัณฑำนนท์ ได้ท าการวิจัยเรื่อง ““อิทธิพลของหลักไตรสิกขาที่มีผลต่อการสอน
และการเรียนรู้ของเด็ก กรณี: ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต” ผลการวิจัยพบว่า ในการวิจัย
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ว่า การจัดการศึกษาโดยใช้หลักไตรสิกขามาบูรณาการ
เข้ากับการสอนให้เด็กได้เรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้าน จริยธรรม นอกจากนี้มีการจัดสถานที่ศึกษาให้อยู่ใน

 ๙๗ปาริชาติ ธีระวิทย์, “การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในศตวรรษ
ที่ ๒๑”, วำรสำรเทคโนโลยีภำคใต้,  ปีท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๓๗. 
 ๙๘จักรวาล สุขไมตรี, “รูปแบบการพฒันาทรัพยากรมนุษยต์ามแนวพุทธจริยธรรมระดับอุดมศึกษา”, 
ดุษฎีนิพนธ์พุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๗๘ 

สิ่งแวดล้อมที่มีสภาพเป็นธรรมชาติด้วยต้นไม้เป็น การสอดคล้องกับธรรมชาติของเด็ก เพ่ืออ านวยให้
เด็กได้ฝึกฝนพัฒนาด้านศีล สมาธิ ปัญญา ในส่วน ของครูผู้สอนต้องมีพ้ืนฐานทางจริยธรรมสูง มีจิตใจ
รักเด็ก มีความเสียสละ เป็นต้น๙๙ 

 ผกำมำศย์ รักษ์นำค  ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การใช้ไตรสิกขาในการพัฒนาศีลธรรมของ
เยาวชนไทย ศึกษากรณี: โรงเรียน วิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบว่า ในเนื้อหาและ
กิจกรรมการฝึกอบรมตามหลักสูตรใน โครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพ่ือพัฒนาศีลธรรมของเยาวชนไทย
ดังนี้ ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ได้แก่ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหา
โสเภณี ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหา ครอบครัว ฯลฯ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ ได้ส่งผลกระทบโดยรวมต่อ
ประเทศชาติ ท าให้คุณภาพชีวิตของ เยาวชนไทยเสื่อมลง ผู้อบรมจึงมีความเห็นตรงกันว่าควรมีการ
พัฒนาทางด้านศีลธรรมแก่เยาวชนไทย๑๐๐ 

 พิชญรัชต์ บุญช่วย ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การศึกษากระบวนการสร้างภาวนา ๔ โดยใช้
หลักไตรสิกขา” ผลการวิจัยพบว่า ไตรสิกขาเป็นระบบการศึกษาที่เน้นการ ฝึกอบรมตนเองอย่างมี
ขั้นตอนเพ่ือน าไปสู่การพ้นทุกข์ ในภาคปฏิบัติ องค์ธรรมคือไตรสิกขาจะ ท างานไปพร้อม ๆ กันและ
ประสานกันอย่างเป็นพ้ืนฐานให้แก่กัน ไตรสิกขายังมีลักษณะที่เป็น สหสัมพันธ์ภายนอกของตนทั้ง ๔ 
ด้าน คือ กาย.สังคม.อารมณ์และปัญญา การพัฒนาดังกล่าวจะ ปรากฏให้เห็นจากการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตไปในทางที่น่าพอใจและเหมาะสม และสามารถน าภาวนา ๔ มาประยุกต์ใช้เพ่ือประเมินคุณภาพ
ของไตรสิกขาได้ด้วย๑๐๑ 

 

 

 

๙๙วิรัตน์ มัณฑานนท์, “อิทธิพลของหลักไตรสิกขาที่มีผลต่อการสอนและการเรียนรู้ของเด็ก กรณี : 
ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต”, วิทยำนิพนธ์ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
รามค าแหง), ๒๕๔๕) หน้า ๔. 

๑๐๐ผกามาศย์ รักษ์นาค, “การใช้ไตรสิกขาในการพัฒนาศีลธรรมของเยาวชนไทย ศึกษากรณี : โรงเรียน 
วิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ”, วิทยำนิพนธ์ศิลปศำสตร์มหำบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
รามค าแหง), ๒๕๔๗) หน้า ๕. 

๑๐๑พิชญรัชต์ บุญช่วย, “การศึกษากระบวนการสร้างภาวนา ๔ โดยใช้หลักไตรสิกขา”, วิทยำนิพนธ์ 
พุทธศำสตรมหำบัณฑิต สำขำพระพุทธศำสนำ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๔๔). 



๗๙ 

ตำรำงท่ี ๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

นักวิจัย ผลกำรวิจัย 

พระเอกราช กิตติธโร, 
 (๒๕๕๖). 

ผลการวิจัยพบว่า ๑) ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ
กันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 
๓.๖๙) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านคือ 
ด้านการฝึกอบรม ( X =๓.๗๓), ด้านการพัฒนา ( X =๓.๖๔), ด้าน
การศึกษา ( X =๓.๖๙) 

พระมหาสุพัฒ นนทปณโญ, 
(๒๕๕๗). 

ผลการวิจัยพบว่า ๑) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
เทศบาลใน อ าเภอหนองหาน จั งหวัดอุดรธานีบุคลกรมีความ
คิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =๔.o๖) เมื่อพิจารณาเป็น
รายค้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน มีค าเฉลี่ยจากมากไปน้อย
ตามล าดับ คือ ด้านการศึกษา ( X = ๔.๐๘) รองลงมา ด้านการ
พัฒนา ( X = ๔.๐๗) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการ
ฝึกอบรม ( X = ๔.๐๕) 

บัญชายุทธ นาคมุจลินท์, 
(๒๕๕๗). 

 แนวนโยบายการจัดการศึกษายังขาดการวางแผนร่วมกัน 
การจัดกระบวนการเรียนการสอนยังขาดความเข้าใจในการน า
ทฤษฎีการศึกษาและทฤษฎีจิตวิทยามาใช้ในการสร้างแรงจูงใจ
สร้างความมุ่งมั่นที่จะศึกษาให้ส าเร็จ การศึกษาแผนกธรรมและ
แผนกบาลีเป็นการศึกษาเฉพาะทางยังไม่บูรณาการกับศาสตร์
สมัยใหม่ การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ศาสนทายาทเกิด
การเรียนรู้และประพฤติตนตามหลักศีลาจารวัตรและการพัฒนา
บุคลิกภาพยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่สังคมจะยอมรับได้ จึงได้
เสนอแนวทางพัฒนาใหม่ตามกระบวนการ PTCC Model 

พระมหาทวี วิสารโท, 
(๒๕๖๐ : ๒๓-๒๔). 

 การบวชเป็นศาสนทายาทในพุทธศาสนาแบบเถรวาท หรือ
หินยาน พาหนะน้อย หรือนิกาย ฝ่ายใต้ เผยแผ่มาทางเอเชียใต้ 
ได้แก่ ศรีลังกา ไทย กัมพูชา ลาว โดยเฉพาะในประเทศไทย การ
บวช สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามีมาแต่ในอดีตตั้งแต่สมัยสุโขทัย 
สมัยอยุธยา กรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งก็มีพระมหากษัตริย์ได้ทรงผนวช 
ให้การอุปถัมภ์เรื่อยมาจนปัจจุบัน 

 



๘๐ 

ตำรำงท่ี ๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

นักวิจัย ผลกำรวิจัย 

พระ ไพศาล  พหุ สุ ตฺ โ ต , 
(๒๕๕๘ : ๑๓๐). 

 วิธีการสรางศาสนทายาทที่เปนอัตลักษณของจังหวัดสกลนครคือ 
อบรมขอวัตร แตละส านักจะมีขึ้นตอนการอบรมและฝกปฏิบัติ ขั้นตอน
ดังกล่าว คือการอบรมลูกศิษยแนะนาการเจริญจิตภาวน าสอนวิปสสนา
กรรมฐาน  นั้นเป็นภารกิจที่ครูบาอาจารยตองใหการอบรมแนะน าดูแล
ให้ค าปรึกษาลูกศิษย์อย่างใกล้ชิด การเขามาบวชตั้งแตเปนผาขาวเพ่ือ
ทดลองฝกการปฏิบัติกอน 

ปาริชาติ ธีระวิทย์, 
 (๒๕๖๐ : ๓๗). 

 แนวทางในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของ นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ มี ๒ แนวทาง ดังนี้ ๑) วิถีทางในการ
พัฒนาจริยธรรม ซึ่งสามารถ ด าเนินการได้ ๓ แนวทางย่อย คือ 
การศึกษาเรียนรู้ การ วิเคราะห์ตนเอง และการฝึกฝนตนเอง และ ๒) 
วิธีการ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

จักรวาล สุขไมตรี,  
(๒๕๕๗). 

 รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธจริยธรรม
ระดับอุดมศึกษา โดยน าหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ มาปรับประยุกต์ใช้ 
สามารถ แบ่งได้เป็น ๓ รูปแบบ คือ ๑) รูปแบบด้านการให้การศึกษา 
โดยจัดการศึกษา จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานในแนวทางประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม 
๒) รูปแบบด้านการฝึกอบรมสั่งสอน โดยฝึกอบรมจัดการเรียนรู้ให้
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยให้มีความรู้ เ พ่ิมขึ้ น 
ปรับเปลี่ยนแนวคิด และพฤติกรรมให้ดีขึ้น ๓) รูปแบบด้านการพัฒน า
โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้นักศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลง
ความรู้สึก อารมณ์ความคิด การตัดสินใจ และพฤติกรรมให้มีความเจริญ 

 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 

ตำรำงท่ี ๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

นักวิจัย ผลกำรวิจัย 

วิรัตน์ มัณฑานนท,์ 
(๒๕๔๕). 

อิทธิพลของหลักไตรสิกขาที่มีผลต่อการสอนและการเรียนรู้ของ
เด็ก กรณี: ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต  โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก 

ผกามาศย์ รักษ์นาค, 
(๒๕๔๗). 

การใช้ไตรสิกขาในการพัฒนาศีลธรรมของเยาวชนไทย : ศึกษากรณี
โรงเรียน วิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
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๒.๕ กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ” 
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน ามาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดการ
วิจัย (Conceptual Framework) ได้ก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ดังต่อนี้ 
 ตัวแปรต้น  ( Independent variable) ได้แก่  ข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม คือ  อายุ พรรษา ต าแหน่งทางคณะสงฆ์ วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษานักธรรม 
วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม และทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของนัทเลอร์ ๓ ด้าน คือ ๑.ฝึกอบรม 
(Training) ๒. การศึกษา (Education) ๓. การพัฒนา (Development)๑๐๒ 
 ตัวแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ “การพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  ”ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตเนื้อหาโดยสังเคราะห์จากหลักภาวนา ๔  ซึ่ง
แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน คือ ๑. กายภาวนา ๒. สีลภาวนา ๓. จิตภาวนา ๔. ปัญญาภาวนา๑๐๓ 
 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตำม 
( Independent Variable ) ( Dependent Variable ) 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
แผนภำพที่ ๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ๑๐๒Leonard Nadler, Corporate Human Resources Development. (New York: American 
for Training and Development, 1980), p. 5. 
 ๑๐๓พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ. ปยุตฺ โต) ,  พจนำนุกรมพุทธศำสตร์ ฉบับประมวลธรรม , 
(กรุงเทพมหานคร : การศาสนา, ๒๕๔๖), หน้า ๑๐๖.   

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
- อายุ 
- พรรษา 
- ต าแหน่งทางคณะสงฆ์ 
- วุฒิการศึกษาสามัญ 
- วุฒิการศึกนักธรรม 
- วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 

 

การพัฒนาศาสนทายาท 
ตามแนวคิด ทฤษฎี 

การพัฒนาพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

๑. การฝึกอบรม 
๒. การศึกษา 
๓. การพัฒนา 

การพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์
เขตประเวศกรุงเทพมหานคร  

ตามหลักภาวนา ๔ 
๑. กายภาวนา 
๒. สีลภาวนา 
๓. จิตภาวนา 
๔. ปัญญาภาวนา 
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บทท่ี ๓ 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร” 

ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัย ไว้ดังนี้ 

 

๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาโดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed Methods 

Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ  

(Survey Research) โดยเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) จากกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) และการ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) และ

การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) โดยผู้วิจัยได้

ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยตามล าดับดังนี้ 

๑.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
๒.  ก าหนดหัวข้อปัญหา วัตถุประสงค์ในการวิจัย และสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย 
๓.  ก าหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
๔.  สร้างเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูลการวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
๕.  น าเครื่องมือเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 
๖.  ทดสอบเครื่องมือกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย (Try out) 
๗.  ด าเนินการส่งข้อมูลให้กลุ่มตัวอย่าง และเก็บรวบรวมข้อมูล 
๘.  วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูล 
๙.  สรุปและรายงานผลการศึกษาวิจัย 
 

๓.๒ กำรวิจัยเชิงปริมำณ 

๓.๒.๑ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พระภิกษุ สามเณร ในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้ท าการสุ่มมาจากประชากรจ านวน ๑๒๒ รูป โดยค านวณ

ตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ดังนี้๑  

   

 

n =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N =  จ านวนประชากร 
e =  ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดข้ึนในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ ๐.๐๕ 
 

แทนค่าในสูตร n = 
๑๗๔ 

๑ + ๑๗๔ (๐.๐๕)๒ 
  = ๑๒๑.๒๕๔ 

    
 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๑๒๒ รูป 

 จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างข้างต้นผู้วิจัยจึงน ามาค านวณตามสัดส่วนที่เหมาะสม โดย
การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) ดังนี้ 

 สูตร  n  =  𝑛𝑁
𝑁๑ 

 โดยที่  n  =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
   N  =  จ านวนประชากรในแต่ละกลุ่ม 
   N๑ =  จ านวนประชากรทั้งหมด 
 

ตัวอย่างเช่น วัดทุ่งเศรษฐี          =       ๓๐ x ๑๒๒ 
                ๑๗๔ 

                =    ๒๑ 
 
 

 ๑สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ, (ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฎเทพสตรี, 
๒๕๔๖), หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 

2)(1 eN

N
n
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ตำรำงท่ี ๓.๑ แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัย  

ที ่
เขตประเวศ-เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหำนคร 
 

พระภิกษุสงฆ์ 
(รูป) 

พระภิกษุสงฆ์ท่ีเป็น
กลุ่มตัวอย่ำง 

(รูป) 
๑. วัดทุ่งเศรษฐี  ๓๐ ๒๑ 
๒. วัดทุ่งลานนา  ๒๐ ๑๔ 
๓. วัดตะกล่ า   ๓๐ ๒๑ 
๔. วัดลาดบัวขาว  ๓๕ ๒๕ 
๕. วัดกระทุ่มเสือปลา  ๕๙ ๔๑ 
 รวม  ๑๗๔ ๑๒๒ 

 

 ๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
จากกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งสังเคราะห์มาจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะประเด็นศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

ก. กำรสร้ำงเครื่องมือ 
๑. ศึกษาหลักการและเอกสารแนวคิด ทฤษฏี  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศาสน

ทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
๒. ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
๓. ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอค าปรึกษาจากที่ปรึกษาสาร

นิพนธ์ 
๔. สร้างเครื่องมือการวิจัย 
๕. น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่อที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบ

และปรับปรุงแก้ไข 
๖. น าเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรเพ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรง

ของเครื่องมือ 
๗. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการวิจัย 
๘. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ข. ลักษณะสร้ำงเครื่องมือ 
กำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative  Research)    
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับการ

พัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งออกเป็น  ๔  ตอน คือ  
ตอนที่ ๑  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะ

เป็นแบบเลือกตอบ (Check  List)  หรือตรวจสอบรายการโดยถามเกี่ยวกับ ได้แก่ อายุ พรรษา 
ต าแหน่งทางคณะสงฆ์ วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม  

ตอนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของพระภิกษุ สามเณรที่มีต่อปัจจัย
ทางด้านการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  รวม  ๓  ด้าน ซึ่งเป็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น  ดังนี้ 

๑.  ด้านฝึกอบบรม  มีค าถามทั้งหมด  ๕  ข้อ 
๒.  ด้านการศึกษา  มีค าถามทั้งหมด  ๕ ข้อ 
๓.  ด้านการพัฒนา  มีค าถามทั้งหมด  ๕  ข้อ 
ตอนที่ ๓  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของพพระภิกษุ สามเณร ที่มีต่อการ

พัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  รวม  ๔  ด้าน ซึ่งเป็นแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น  ดังนี้ 

๑.  ด้านกายภาวนา  มีค าถามทั้งหมด  ๕  ข้อ 
๒.  ด้านสีลภาวนา  มีค าถามทั้งหมด  ๕ ข้อ 
๓.  ด้านจิตภาวนา  มีค าถามทั้งหมด  ๕  ข้อ 
๔.  ด้านปัญญาภาวนา มีค าถามทั้งหมด  ๕  ข้อ 
มีเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 
๕ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด 
๔ หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมำก 
๓ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง 
๒ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
๑ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์๒  ดังนี้ 

 ๒ประกอบ  กรรณสูตร, สถิติเพ่ือกำรวิจัยทำงพฤติกรรมศำสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : 
ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๘. 
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ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๔.๕๐-๕.๐๐ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๓.๕๐-๔.๔๙ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมำก 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๒.๕๐-๓.๔๙ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๑.๕๐-๒.๔๙ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๑.๐๐-๑.๔๙ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
ตอนที่ ๔ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาศา

สนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended 
Question) 

ค. กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
ผู้วิจัยน าเครื่องมือที่สร้างไว้ไปด าเนินการตรวจสอบหาคุณภาพเครื่องมือ  ดังนี้ 
๑) การวิเคราะห์ Face validity (ความตรงเชิงพินิจ) ซึ่งเป็นการตรวจสอบประเมิน

คุณภาพของเครื่องมือการวิจัย โดยที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ทั้ง ๒ ท่าน ด้วยการตรวจสอบประเมินกรอบ
เนื้อหา ขอบเขตของแบบสอบถามประเด็นส าคัญของการสอบถาม ตลอดจนการใช้ถ้อยค าส านวน
ภาษาเชิงวิชาการท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการเก็บข้อมูล 

๒) การวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (Contents validity) โดยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของประเด็นค าถามการวิจัยกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในรูปแบบของเทคนิคการวิเคราะห์ 
IOC (Index of Congruence) ๓ โดยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยและเนื้อหาวิจัยไม่
น้อยกว่า ๕ ท่าน ได้ผลการหาค่า IOC  เท่ากับ  ๑.๐๐ ทุกข้อ โดยมีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการ
หาค่า  IOC จ านวน  ๕  ท่าน  ดังนี้ 

๑.พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร. รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาบริหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเชิงพุทธ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๒.รศ.ดร.อ านาจ บัวศิริ ผู้เชี่ยวชาญ ศาสนา/การจัดการภาคบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ภาครัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 ๓พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร., ระเบียบวิธีวิจัยทำงกำรจัดกำรเชิงพุทธ, (พระนครศรีอยุธยา 
: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑), หน้า ๒๒๔-๒๒๖. 



๘๘ 

๔.  รศ.ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ อาจารย์ประจ าหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาครัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕. ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาครัฐศาสตร์   
คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓) การหาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยน าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุง

จากขั้นตอนการหาค่า IOC แล้วไปแจกให้กลุ่มบุคคลที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่
ประชากรของงานวิจัย จ านวน ๓๐ ชุด ได้แก่ คณะสงฆ์เขตสวนหลวง เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นด้วย

วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
coefficient) ๔ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อมั่นแบบสอบถาม 
(Try Out) ทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๘๒๗ 

๔) ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการวิจัยที่วิเคราะห์ผลได้จากการทดลองใช้ (Try 
Out) ตามค าแนะน าของที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 

๕) สร้างเครื่องมือการวิจัยฉบับสมบูรณ์และน าเสนอต่อที่ปรึกษาสารนิพนธ์  เ พ่ือขอ
ความเห็นและจัดพิมพ์ใช้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ในการเก็บข้อมูลการวิจัยกับกลุ่ม
ตัวอย่างจริงต่อไป 

๓.๒.๓ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 

ตรงตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการแจกแบบสอบถาม 
๒) ผู้วิจัยเสนอติดต่อขอหนังสือจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือถึง เจ้า
อาวาสวัดในเขตประเวศ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเข้าแจกแบบสอบถาม (Questionnaire)  

๓) ผู้วิจัยก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยท าการแจกแบบการแบ่งกลุ่ม (Cluster  
Sampling) กับกลุ่มเป้าหมาย คือ พระภิกษุ สามเณร ในเขตประเวศ จ านวน ๑๗๔ รูป และกลุ่ม
ตัวอย่างคือ พระภิกษุ สามเณร ในเขตประเวศ จ านวน ๑๒๒ รูป โดยในการแจกแบบสอบถามผู้วิจัย
ได้น าแบบสอบถามไปแจก และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองพร้อมผู้ช่วยผู้วิจัย  ระหว่างวันที่ ๒๔-๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ รวมใช้ระยะเวลา  ๑  สัปดาห์ ซึ่งจ านวนแบบสอบถามที่สามารถเก็บคืนได้ มี
จ านวน ๑๒๒ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 ๔Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 4th ed., ( New York: Harper & 
Row,  1971), p. 67. 



๘๙ 

๔) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่รับกลับมา 
ก่อนน าไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสังคมศาสตร์ 

๓.๒.๔ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยน าข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์และความ
ถูกต้องแล้ว ท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

๓.๒.๕  สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

๑)  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 

๒)   ความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับการพัฒนาศาสน
ทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ใช้สถิติการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :  S.D.) 

๓)   ข้อค าถามปลายเปิดที่แสดงปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาศาสน
ทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  วิเคราะห์โดยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบ
บริบท (Content Analysis  technic)  

 

๓.๓ กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 

๓.๓.๑ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเชิงลึก แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ประกอบด้วย 

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มพระสังฆาธิการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขต

ประเวศ กรุงเทพมหานคร จ านวน ๓ รูป คือ 

๑) พระครูประทุมบุษโยภาส ต าแหน่ง เจ้าคณะแขวงประเวศ 

๒) พระครูโสภณพิหารกิจ ต าแหน่ง เจ้าอาวาสวัดกระทุ่มเสือปลา 

๓) พระครูสรวิชัย  ต าแหน่ง เลขานุการเจ้าคณะเขตประเวศ 

กลุ่มที่ ๒ กลุ่มข้าราชการที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร จ านวน ๓ คน คือ 

๔) นางวารุณี เสือสวย ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอ่อนนุช

บริหาร 

๕) นายวรพล วชิระพงษากุล ต าแหน่ง รองผู้อ านวนการโรงเรียนวัดกระทุ่ม(เสือปลา) 

๖) นางรวินันท์ กิจนุเคราะห์ ต าแหน่ง ครูช านาญการโรงเรียนวัดกระทุ่ม(เสือปลา) 



๙๐ 

กลุ่มที่ ๓ กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร จ านวน ๓ คน คือ 

๗) นายปริญา สมานทอง  ประชาชนชุมชนประเวศ 

๘) นางสาววิไลวรรณ แสงวงศ์ทอง ประชาชนชุมชนประเวศ 

๙) นายธนพจน์ สุขสถาพรสกุล ประชาชนชุมชนประเวศ  

กลุ่มที่ ๔ กลุ่มนักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ จ านวน ๓ รูป คือ 

๑๐) พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร.  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๑) รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๒) ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๓.๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview 
Form) แบ่งออกเป็น ๒ ตอน คือ ตอนที่ ๑ เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ตอนที่ ๒ เป็นข้อ
ค าถามจ านวน ๓๕ ข้อ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้วยการหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) 
โดยการหาค่า IOC ซึ่งให้ผู้เชี่ยวชาญ (Experts) จ านวน ๕ รูปหรือคน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
ทฤษฎี  ด้านระเบียบวิธีวิจัย และด้านพระพุทธศาสนาหรือด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่
วิจัยเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย ได้แก่ 

๑.พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร. รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาบริหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเชิงพุทธ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๒.รศ.ดร. อ านาจ บัวศิริ ผู้เชี่ยวชาญ ศาสนา/การจัดการภาคบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.รศ.ดร. สุรินทร์ นิยมางกูร ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ภาครัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔.รศ.ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาครัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕.ผศ.ดร.  ประเสริฐ ธิลาว  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาครัฐศาสตร์   
คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระ  และโครงสร้างของค าถาม รูปแบบ
ของแบบสัมภาษณ์  ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ ๐.๘ ถึง ๑.๐  และมีการใช้ภาษาไม่เหมาะสมในบาง
ข้อ จึงต้องปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 



๙๑ 

๓.๓.๓ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ 
ระยะที่หนึ่ง เป็นขั้นตอนการเตรียมการสัมภาษณ์ แบ่งเป็น ๔ ขั้นตอนดังนี้ 
๑) ท าการนัดหมายวันเวลาที่จะไปขอสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
๒) ขอหนังสือน าจากผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๓) ส่งหนังสือน าและแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน 
๔) เตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป  เตรียมสมุดจดบันทึกและ

อุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนด าเนินการสัมภาษณ์ 
ระยะที่สอง เป็นขั้นตอนการด าเนินการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอนดังนี้ 
๑) แนะน าตัวผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพ่ือสร้างความคุ้นเคย 
๒) แจ้งวัตถุประสงค์ของการมาสัมภาษณ์ และอธิบายล าดับขั้นตอนในการสัมภาษณ์ 
๓) ขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการใช้เครื่องบันทึกเสียงและกล้องถ่ายรูป ในขณะท า

การสัมภาษณ์ เพ่ือใช้อ้างอิงในการสรุปผลการวิจัย  
๓.๓.๔ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) และน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 

 
 
 
 
 

 



๙๒ 

บทท่ี ๔ 
 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล                                                       
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร” ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้จาก
พระสงฆ์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๑๒๒ ชุด มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือวิ เคราะห์
ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ๔.๒ ระดับความคิดเห็นของพระภิกษุ สามเณรที่มีผลต่อการพัฒนาศาสนทายาทของคณะ
สงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

              ๔.๓ ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการพัฒนาศาสนทายาทของคณะ
สงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 ๔.๔ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

 ๔.๕ ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ๔.๖ องค์ความรู้



๙๓ 

๔.๑ ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ   อายุ
พรรษา ต าแหน่งทางคณะสงฆ์ วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๑ 

 

ตำรำงท่ี ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน ร้อยละ 

อำย ุ   

ต่ ากว่า ๒๐ ปี ๓๑ ๒๕.๔ 
๒๐-๓๐ ปี ๒๙ ๒๓.๘ 
๓๑-๔๐ ปี ๒๒ ๑๘.๐ 
๔๑ ปีขึ้นไป ๔๐ ๓๒.๘ 
รวม ๑๒๒ ๑๐๐.๐ 

พรรษำ   

ไม่มีพรรษา ๔๒ ๓๔.๔ 
น้อยกว่า ๕ พรรษา ๓๐ ๒๔.๖ 
๕-๑๐ พรรษา ๑๗ ๑๓.๙ 
๑๐-๑๕ พรรษา ๗ ๕.๗ 
๑๕ พรรษาขึ้นไป ๒๖ ๒๑.๓ 
รวม ๑๒๒ ๑๐๐.๐ 

ต ำแหน่งทำงคณะสงฆ์   

ไม่มีต าแหน่ง ๑๑๗ ๙๕.๙ 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๔ ๓.๓ 
เจ้าอาวาส  ๑ ๐.๘ 
รวม ๑๒๒ ๑๐๐.๐ 

วุฒิกำรศึกษำสำมัญ   

ต่ ากว่าปริญญาตรี ๙๒ ๗๕.๔ 
ปริญญาตรี ๒๐ ๑๖.๔ 
ปริญญาโท ๑๐ ๘.๒ 
รวม ๑๒๒ ๑๐๐.๐ 

 



๙๔ 

ตำรำงท่ี ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน ร้อยละ 

วุฒิกำรศึกษำทำงธรรม   

ไม่มี 25 20.5 
นักธรรมชั้นตรี 16 13.1 
นักธรรมชั้นโท 47 38.5 
นักธรรมชั้นเอก 34 27.9 
รวม 122 100.0 

วุฒิกำรศึกษำเปรียญธรรม   
ไม่มี ๘2 ๖๗.๒ 
เปรียญตรี 15 12.3 
เปรียญโท 1๗ 1๓.๙ 
เปรียญเอก ๘ ๖.๖ 
รวม 122 100.0 

 

 จำกตำรำงที่ ๔.๑ พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
มีรายละเอียดดังนี้ 
 อำย ุพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๔๑ ปีขึ้นไป มีจ านวน ๔๐ รูป คิดเป็นร้อย
ละ 32.8 รองลงมามีอายุต่ ากว่า ๒๐ ปี มีจ านวน ๓๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔ ถัดลงมามีอายุระหว่าง 
๒๐-๓๐ ปีปี มีจ านวน ๒๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘ และท้ายสุดมีอายุระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี มีจ านวน 
๒๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐ ตามล าดับ 

 พรรษำ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีพรรษา มีจ านวน ๔๒ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๓๔.๔ รองลงมามีพรรษาน้อยกว่า ๕ พรรษาจ านวน ๓๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖ ถัดลงมามีพรรษา
๑๕ พรรษาขึ้นไปจ านวน ๒๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓ และสุดท้ายมีพรรษาระหว่าง ๑๐-๑๕ พรรษา
จ านวน ๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕.๗ ตามล าดับ  
 ต ำแหน่งทำงคณะสงฆ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีต าแหน่งทางคณะสงฆ์ 
จ านวน ๑๑๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙ รองลงมามีต าแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส จ านวน ๔ รูป คิด
เป็นร้อยละ ๓.๓ และสุดท้ายมีต าแหน่งเป็นเจ้าอาวาส จ านวน ๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๐.๘ ตามล าดับ 

 วุฒิกำรศึกษำสำมัญ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญา
ตรี จ านวน ๙๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๔ รองลงมามีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๒๐ รูป 



๙๕ 

คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๔ และสุดท้ายมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๑๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘.๒ 
ตามล าดับ 

 วุฒิกำรศึกษำทำงธรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒินักธรรมชั้นโท จ านวน 
47 รูป คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมามีวุฒินักธรรมชั้นเอก จ านวน 34 รูป คิดเป็นร้อยละ 27.9 
ถัดลงมาไม่มีวุฒิการศึกษาทาธรรม จ านวน 25 รูป คิดเป็นร้อยละ 20.5 และสุดท้ายมีวุฒินักธรรม
ชั้นตรี จ านวน 16 รูป คิดเป็นร้อยละ 13.1 ตามล าดับ 

 วุฒิกำรศึกษำทำงเปรียญธรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม 
จ านวน ๘๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒ รองลงมามีวุฒิเปรียญโท จ านวน 1๗ รูป คิดเป็นร้อยละ 1๓.๙
ถัดลงมามีวุฒเปรียญตรี จ านวน 1๕ คิดเป็นร้อยละ 1๒.๓ และท้ายสุดมีวุฒิเปรียญเอก จ านวน ๘ รูป 
คิดเป็นร้อยละ ๖.๖ ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 

๔.๒ ระดับควำมคิดเห็นของพระภิกษุ สำมเณรที่มีผลต่อกำรพัฒนำศำสนทำยำทของ
คณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 

 ระดับความคิดเห็นของพระภิกษุ สามเณรในเขตประเวศ ที่มีต่อการพัฒนาศาสนทายาท
ของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๒ – ๔.๙ 

 
ตำรำงที่ ๔.๒ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวม   
                                                                                         ( n=๑๒๒ ) 

กำรพัฒนำศำสนทำยำท  

X  

 
S.D. 

ระดับ 

ควำมคิดเห็น 

๑. ด้านการฝึกอบรม ๔.๐๘ ๐.๗๗ มาก 
๒. ด้านการศึกษา ๔.๐๐ ๐.๘๖ มาก 
๓. ด้านการพัฒนา ๓.๙๐ ๐.๙๓ มาก 
รวม ๓.๙๙ ๐.๗๙ มำก 

 

 จำกตำรำงที่ ๔.๒ พบว่า พระภิกษุ สามเณรในเขตประเวศ ที่มีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  
( X =๓.๙๙, S.D. = ๐.๗๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน ดังนี้ 
 ๑) ด้านการอบรม ( X =๔.๐๘) 
 ๒) ด้านการศึกษา  ( X =๔.๐๐ )  
 ๓) ด้านการพัฒนา ( X =๓.๙๐ ) ตามล าดับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 

ตำรำงที่ ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กับการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ด้ำนกำรฝึกอบรม 

                                                                                                          (n=๑๒๒) 

กำรพัฒนำศำสนทำยำท 

 X  S.D. 
ระดับ 

ควำมคิดเห็น 

๑. คณะสงฆ์เขตประเวศมีการจัดอบรมพระนวกะเป็นประจ าทุก
ปี 

๔.๓๘ ๐.๗๙ มาก 

๒. คณะสงฆ์เขตประเวศมีการจัดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน แก่
พระภิกษุ สามเณรอย่างต่อเนื่อง 

๔.๐๓ ๐.๙๖ มาก 

๓. คณะสงฆ์เขตประเวศมีการจัดอบรมก่อนสอบ นักธรรม บาลี 
และธรรมศึกษา 

๔.๐๗ ๐.๙๓ มาก 

๔.คณะสงฆ์เขตประเวศมีการจัดอบรมพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน 

๔.๐๕ ๐.๙๗ มาก 

๕. คณะสงฆ์เขตประเวศมีการจัดอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน ๓.๘๗ ๑.๒๐ มาก 

ภำพรวม ๔.๐๘ ๐.๗๗ มำก 

  

 จำกตำรำงที่ ๔.๓ พบว่า พระภิกษุ สามเณรในเขตประเวศ ที่มีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ด้านฝึกอบรม ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X = ๔.๐๘, S.D. = ๐.๗๗ ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ทุกข้อ ดังนี้ 
 ๑. คณะสงฆ์เขตประเวศมีการจัดอบรมพระนวกะเป็นประจ าทุกป ี( X  = ๔.๓๗, S.D. = ๐.๗๙)  
 ๒. คณะสงฆ์เขตประเวศมีการจัดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน แก่พระภิกษุ สามเณรอย่าง
ต่อเนื่อง ( X = ๔.๐๓, S.D = ๐.๙๖) 
 ๓. คณะสงฆ์เขตประเวศมีการจัดอบรมก่อนสอบ นักธรรม บาลี และธรรม
ศึกษา  
(X = ๔.๐๗, SD = ๐.๙๓) 
 ๔.คณะสงฆ์เขตประเวศมีการจัดอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน( X =๔.๐๕, SD. = 

๐.๙๗)  
 ๕.คณะสงฆ์เขตประเวศมีการจัดอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน ( X =๓.๘๗, SD. = ๑.๒๐) 
ตามล าดับ 

 



๙๘ 

ตำรำงที่ ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กับการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ด้ำนกำรศึกษำ 

         (n=๑๒๒) 

กำรพัฒนำศำสนทำยำท 
 X  S.D. 

ระดับ 

ควำมคิดเห็น 

๑. คณะสงฆ์เขตประเวศมีการสนับสนุนให้พระภิกษุ สามเณรใน
เขตได้ศึกษาต่อเพ่ือพัฒนาความรู้ในระดับที่สูงขึ้น 

๔.๑๑ ๑.๑๐ มาก 

๒. คณะสงฆ์เขตประเวศมีการส่งเสริมพระภิกษุ สามเณร เรียน
นักธรรม อย่างต่อเนื่อง 

๔.๒๔ ๐.๙๓ มาก 

๓. คณะสงฆ์เขตประเวศมีการส่งเสริมให้พระภิกษุ สามเณรเรียน
บาลี อย่างต่อเนื่อง 

๔.๐๖ ๑.๐๑ มาก 

๔. คณะสงฆ์เขตประเวศมีการส่งเสริมให้พระภิกษุ สามเณร ได้
ศึกษาต่อสายสามัญ 

๓.๗๓ ๑.๑๐ มาก 

๕. คณะสงฆ์เขตประเวศมีส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ๓.๘๓ ๑.๐๖ มาก 
ภำพรวม ๔.๐๐ ๐.๘๖ มำก 

 

 จำกตำรำงที่ ๔.๔ พบว่า พระภิกษุ สามเณรในเขตประเวศ ที่มีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ด้านการศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X = ๔.๐๐, S.D.=๐.๘๖ ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ทุกข้อ ดังนี้ 
  ๑. คณะสงฆ์เขตประเวศมีการสนับสนุนให้พระภิกษุ สามเณรในเขตได้ศึกษาต่อเพ่ือพัฒนา
ความรู้ในระดับที่สูงขึ้น ( X = ๔.๑๑, S.D.= ๑.๑๐) 
 ๒. คณะสงฆ์เขตประเวศมีการส่งเสริมพระภิกษุ สามเณร เรียนนักธรรมอย่างต่อเนื่อง 
( X = ๔.๒๔, S.D. = ๐.๙๓) 
 ๓. คณะสงฆ์เขตประเวศมีการส่งเสริมให้พระภิกษุ สามเณรเรียนบาลี อย่างต่อเนื่อง  
( X = ๔.๐๖, S.D. = ๑.๐๑ ) 
 ๔. คณะสงฆ์เขตประเวศมีการส่งเสริมให้พระภิกษุ สามเณร ได้ศึกษาต่อสายสามัญ  
( X = ๓.๗๓, S.D. = ๑.๑๐ ) 
 ๕. คณะสงฆ์เขตประเวศมีส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ( X =๓.๘๓, S.D. = ๑.๐๖) 
ตามล าดับ 
 



๙๙ 

ตำรำงที่ ๔.๕  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กับการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ด้ำนกำรพัฒนำ    

                                                                                                      (n=๑๒๒) 

กำรพัฒนำศำสนทำยำท 
 

X  S.D. ระดับ 

ควำมคิดเห็น 

๑. คณะสงฆ์เขตประเวศมีการส่งเสริมให้พระภิกษุ สามเณร ได้
แสดงศักยภาพในตนเอง 

๓.๘๕ ๑.๐๗ มาก 

๒. คณะสงฆ์เขตประเวศมีการพัฒนาพระภิกษุ สามเณร ในเขต
ทั้งด้านภาคปริยัติและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

๓.๘๑ ๑.๐๓ มาก 

๓. คณะสงฆ์เขตประเวศมีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษา และ
พัฒนาพระภิกษุ สามเณรที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

๓.๘๖ ๑.๒๑ มาก 

๔. คณะสงฆ์เขตประเวศมีการส่งเสริมขวัญและก าลังใจ แก่
พระภิกษุ สามเณร เมื่อท าความดี 

๔.๐๐ ๑.๐๔ มาก 

๕. คณะสงฆ์เขตประเวศมีการจัดกิจกรรมพัฒนาพระภิกษุ ด้าน
ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างต่อเนื่อง 

๓.๙๗ ๑.๐๓ มาก 

ภำพรวม ๓.๙๐ ๐.๙๓ มำก 

  

จำกตำรำงที่ ๔.๕ พบว่า พระภิกษุ สามเณรในเขตประเวศ ที่มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาศาสน
ทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ด้านการพัฒนา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
( X =๓.๙๐, S.D.=๐.๙๓ ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ทุกข้อ ดังนี้ 
 ๑. คณะสงฆ์เขตประเวศมีการส่งเสริมให้พระภิกษุ สามเณร ได้แสดงศักยภาพในตนเอง  
( X =๓.๘๕, S.D =๑.๐๗ ) 
 ๒. คณะสงฆ์เขตประเวศมีการพัฒนาพระภิกษุ สามเณร ในเขตทั้งด้านภาคปริยัติและ
ภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ( X =๓.๘๑, S.D.= ๑.๐๓) 
 ๓. คณะสงฆ์เขตประเวศมีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษา และพัฒนาพระภิกษุ สามเณรที่
ต้องการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ( X = ๓.๘๖, S.D.= ๑.๒๑) 
 ๔. คณะสงฆ์เขตประเวศมีการส่งเสริมขวัญและก าลังใจ แก่พระภิกษุ สามเณร เมื่อท าความ
ดี ( X =๔.๐๐, S.D.= ๑.๐๔)  
 ๕. คณะสงฆ์เขตประเวศมีการจัดกิจกรรมพัฒนาพระภิกษุ ด้านศีล สมาธิ ปัญญา อย่า ง
ต่อเนื่อง ( X =๓.๙๗, S.D.= ๑.๐๓) ตามล าดับ 



๑๐๐ 

ตำรำงที่ ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ตามหลักภาวนา ๔ โดยภาพรวม   

 

กำรพัฒนำศำสนทำยำท X  S.D. ระดับ 

ควำมคิดเห็น 

๑. ด้านกายภาวนา 4.16 0.61 มาก 

๒. ด้านสีลภาวนา 4.20 0.64 มาก 

๓. ด้านจิตภาวนา 4.18 0.66 มาก 

๔. ด้านปัญญาภาวนา 4.19 0.66 มาก 

รวม 4.18 0.58 มำก 

  

 จำกตำรำงที่ ๔.๖ พบว่า พระภิกษุ สามเณรในเขตประเวศ ที่มีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย ( X =๔.๑๘, S.D. = ๐.๕๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน ดังนี้ 
 ๑) ด้านสีลภาวนา ( X =4.20) 
 ๒) ด้านปัญญาภาวนา ( X =4.19 )  
 ๓) ด้านจิตภาวนา ( X =4.18 ) 
 ๔) ด้านกายภาวนา ( X =4.16) ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 

ตำรำงที่ ๔.๗  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กับการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ตามหลักภาวนา ๔ ด้ำนกำยภำวนำ     

                                                                                                      (n=๑๒๒) 

กำรพัฒนำศำสนทำยำท 
 

 X  S.D. ระดับ 

ควำมคิดเห็น 

๑. ท่านมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ๔.๒๓ ๐.๘๔ มาก 

๒. สิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยของท่านเกื้อกูลต่อสุขภาพ ปราศจาก
มลพิษ 

๔.๐๙ ๐.๙๑ มาก 

๓.ท่านมีการตรวจสุขภาพร่างกายประจ าปีอย่างสม่ าเสมอ ๔.๑๔ ๐.๙๐ มาก 

๔. ท่านมีพฤติกรรมการฉันที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ๔.๓๔ ๐.๙๘ มาก 

๕. ท่านนุ่งห่มจีวรเป็นปริมลฑล ๔.๓๙ ๐.๗๐ มาก 
ภำพรวม ๔.๑๖ ๐.๖๑ มำก 

 
 จำกตำรำงที่ ๔.๗ พบว่า พระภิกษุ สามเณรในเขตประเวศ ที่มีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ด้านกายภาวนา ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X =๔.๑๖, S.D.=๐.๖๑ ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ทุกข้อ ดังนี้ 
 ๑. ท่านมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง (X = ๔.๒๓, S.D.= ๐.๘๔) 
 ๒. สิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยของท่านเกื้อกูลต่อสุขภาพ ปราศจากมลพิษ ( X =๔.๐๙,  
S.D.= ๐.๙๑) 
 ๓. ท่านมีการตรวจสุขภาพร่างกายประจ าปีอย่างสม่ าเสมอ (X =๔.๑๔, S.D.= ๐.๙๐) 
 ๔. ท่านมีพฤติกรรมการฉันที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ (X = ๔.๓๔, S.D.= ๐.๙๘)  
 ๕. ท่านนุ่งห่มจีวรเป็นปริมลฑล ( X =๔.๓๙, S.D.= ๐.๗๐ ) ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 

ตำรำงที่ ๔.๘  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กับการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ตามหลักภาวนา ๔ ด้ำนสีลภำวนำ    

                                                                                                      (n=๑๒๒) 

กำรพัฒนำศำสนทำยำท  X  S.D. ระดับ 

ควำมคิดเห็น 

๑. ท่านมีการปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด ๔.๐๙ ๐.๘๒ มาก 

๒. ท่านมีการส ารวมระวังกาย วาจา ใจ  ๔.๑๓ ๐.๘๐ มาก 

๓. ท่านมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานอย่างความสามารถ ๔.๒๑ ๐.๘๓ มาก 

๔. ท่านปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ และยึดมั่นในพระธรรม
วินัย 

๔.๓๔ ๐.๖๖ มาก 

๕. ท่านปฏิบัติงานตามกฎระเบียบและข้อบังคับอย่างเคร่งคัด ๔.๒๑ ๐.๗๖ มาก 
ภำพรวม ๔.๒๐ ๐.๖๔ มำก 

 
 จำกตำรำงที่ ๔.๘ พบว่า พระภิกษุ สามเณรในเขตประเวศ ที่มีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ด้านสีลภาวนา ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X =๔.๒๐, S.D.=๐.๖๔ ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ทุกข้อ ดังนี้ 
 ๑. ท่านมีการปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด (X =๔.๐๙, S.D.= ๐.๘๒ ) 
 ๒. ท่านมีการส ารวมระวังกาย วาจา ใจ ( X = ๔.๑๓, S.D. = ๐.๘๐) 
 ๓. ท่านมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานอย่างความสามารถ (X =๔.๒๑, S.D. = ๐.๘๓) 
 ๔. ท่านปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ และยึดมั่นในพระธรรมวินัย ( X =๔.๓๔, S.D. = 
๐.๖๖)  
 ๕. ท่านปฏิบัติงานตามกฎระเบียบและข้อบังคับอย่างเคร่งคัด ( X =๔.๒๑, S.D. = ๐.๗๖) 
ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 

ตำรำงท่ี ๔.๙  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กับการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ตามหลักภาวนา ๔ ด้ำนจิตภำวนำ    

                                                                                                      (n=๑๒๒) 

กำรพัฒนำศำสนทำยำท 
 

X  S.D. ระดับ 

ควำมคิดเห็น 

๑. ท่านปฏิบัติหน้าที่โดยความตั้งใจต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ๔.๓๕ ๐.๘๔ มาก 

๒. ท่านมีความมุ่งม่ันต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างดี
ที่สุด 

๔.๒๖ ๐.๗๕ มาก 

๓. ท่านท างานที่ ได้รับมอบหมายอย่างมีสติ  เอาใจฝักใฝ่
ตรวจสอบผลงานอย่างสม่ าเสมอ 

๔.๒๖ ๐.๗๗ มาก 

๔. ท่านมีสมาธิในการปฏิบัติศาสนกิจเป็นประจ า ๔.๐๒ ๐.๘๘ มาก 

๕.  การปฏิบัติ ศาสนกิ จของท่ านมีความรวดเร็ วและมี
ประสิทธิภาพ 

๔.๐๐ ๐.๙๔ มาก 

ภำพรวม ๔.๑๘ ๐.๖๖ มำก 

 
 จำกตำรำงที่ ๔.๙ พบว่า พระภิกษุ สามเณรในเขตประเวศ ที่มีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ด้านจิตภาวนา ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X =๔.๑๘, S.D.=๐.๖๖ ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ทุกข้อ ดังนี้ 
 ๑. ท่านปฏิบัติหน้าที่โดยความตั้งใจต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ( X = ๔.๓๕, S.D. = ๐.๘๔) 
 ๒ .  ท่ า น มี ค ว า ม มุ่ ง มั่ น ต่ อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห้ บ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย อ ย่ า ง ดี ที่ สุ ด  
 ( X =๔.๒๖, S.D. = ๐.๗๕) 
 ๓. ท่านท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีสติ เอาใจฝักใฝ่ตรวจสอบผลงานอย่างสม่ าเสมอ  
 ( X = ๔.๒๖, S.D. = ๐.๗๗) 
 ๔. ท่านมีสมาธิในการปฏิบัติศาสนกิจเป็นประจ า ( X = ๔.๐๒, S.D. =๐.๘๘) 
 ๕. การปฏิบัติศาสนกิจของท่านมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ( X =๔.๐๐,  
 S.D. =๐.๙๔) ตามล าดับ 
 
 
 
 



๑๐๔ 

ตำรำงที่ ๔.๑๐ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กับการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ตามหลักภาวนา ๔ ด้ำนปัญญำภำวนำ    

                                                                                                      (n=๑๒๒) 

กำรพัฒนำศำสนทำยำท 
 

  

X  
S.D. ระดับ 

ควำมคิดเห็น 

๑. ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่โดยความละเอียดรอบคอบ ๔.๒๐ ๐.๗๘ มาก 

๒.ท่านได้ใช้เหตุและผล ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ๔.๑๖ ๐.๗๗ มาก 

๓. ท่านมีสติทุกครั้งเมื่อปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ๔.๒๑ ๐.๖๘ มาก 

๔. ท่านสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ๔.๑๕ ๐.๗๕ มาก 

๕. ท่านให้อภัยกับผู้ที่ท าความผิด และสรรเสริญผู้ที่ท าความดี ๔.๒๔ ๐.๗๙ มาก 
ภำพรวม ๔.๑๙ ๐.๖๖ มำก 

 

 จำกตำรำงที่ ๔.๑๐ พบว่า พระภิกษุ สามเณรในเขตประเวศ ที่มีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ด้านปัญญาภาวนา ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X =๔.๑๙, S.D.=๐.๖๖ ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ทุกข้อ ดังนี้ 
 ๑. ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่โดยความละเอียดรอบคอบ ( X = ๔.๒๐, S.D.= ๐.๗๘) 
 ๒. ท่านได้ใช้เหตุและผล ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ( X = ๔.๑๖, S.D. = ๐.๗๗) 
 ๓. ท่านมีสติทุกครั้งเมื่อปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ( X = ๔.๒๑, S.D. = ๐.๖๘) 
 ๔. ท่านสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ( X = ๔.๑๕, S.D. = ๐.๗๕)  
 ๕. ท่านให้อภัยกับผู้ที่ท าความผิด และสรรเสริญผู้ที่ท าความดี  (X = ๔.๒๔, S.D. = ๐.๗๙)  
ตามล าดับ 



๑๐๕ 

๔.๓ ผลกำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นของพระภิกษุ สำมเณรที่มีต่อกำรพัฒนำศำสน
ทำยำทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร ตำมปัจจัยส่วนบุคคล 

 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระภิกษุ สามเณรที่มีต่อการพัฒนาศาสนทายาทของ
คณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ พรรษา ต าแหน่งทางคณะ
สงฆ์ วุฒิการศึกษาสามัญ  วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม ตามสมมติฐาน ดังนี้ 

สมมติฐำนที่ ๑ พระภิกษุ สามเณร ที่มีอายุ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาศาสนทายาท
ของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
ตำรำงท่ี ๔.๑๑ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระภิกษุ สามเณรที่มีต่อการพัฒนาศาสนทายาท

ของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ  
(n= ๑๒๒ ) 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

กำรพัฒนำศำสน
ทำยำท 

แ ห ล่ ง ค ว ำ ม
แปรปรวน 

ss df MS F Sig 

๑. ด้านกายภาวนา ระหว่างกลุ่ม 4.42 3.00 1.47 4.32* 0.01 
 ภายในกลุ่ม 40.29 118.00 0.34   
 รวม 44.72 121.00    
๒. ด้านสีลภาวนา ระหว่างกลุ่ม 2.90 3.00 0.97 2.45 0.07 
 ภายในกลุ่ม 46.62 118.00 0.40   
 รวม 49.52 121.00    
๓. ด้านจิตภาวนา ระหว่างกลุ่ม .67 3.00 0.22 0.51 0.68 
 ภายในกลุ่ม 52.40 118.00 0.44   
 รวม 53.07 121.00    
๔ .ด้ า น ปั ญ ญ า
ภาวนา 

ระหว่างกลุ่ม 1.11 3.00 0.37 0.84 0.48 

 ภายในกลุ่ม 52.24 118.00 0.44   
 รวม 53.35 121.00    
ภำพรวม ระหว่ำงกลุ่ม 4.48 3.00 1.49 4.22* 0.01 
 ภำยในกลุ่ม 41.83 118.00 0.35   
 รวม 46.32 121.00    



๑๐๖ 

 จำกตำรำงที่ ๔.๑๑ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ กับ
การพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า พระภิกษุ สามเณรที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อกับ การพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล แตกต่างกัน ๑ ด้าน คือ ด้านกายภาวนา มีความคิดเห็นต่อกับการพัฒนาศาสน
ทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม แตกต่างกัน ดันนั้นจึงมีการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : 
LSD.) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๑๑-๔.๑๒ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 

ตำรำงท่ี ๔.๑๒ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของด้านอายุ 
ต่อการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม อายุ 
ด้ำนภำพรวม 

(n= ๑๒๒ ) 

 

อำย ุ

 
 

X  

อำยุ (ด้ำนภำพรวม) 

 ต่ ำกว่ำ ๒๐ ปี 
๓๑ รูป 

๒๐ – ๓๐ ปี
๒๙รูป 

๓๑ – ๔๐ ปี
๒๒รูป 

๔๑ ปีขึ้นไป 
๔๐รูป 

๔.๔๐ ๔.๑๘ ๓.๙๔ ๓.๙๔ 
ต่ ากว่า ๒๐ ปี ๔.๔๐ - ๐.๒๒ ๐.๔๕* ๐.๔๖* 
๒๐ – ๓๐ ปี ๔.๑๘ - - ๐.๒๔ ๐.๒๔ 
๓๑ – ๔๐ ปี ๓.๙๔ - - - ๐.๐๑ 
๔๑ ปีขึ้นไป ๓.๙๔ - - - - 

 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 
 จำกตำรำงที่ ๔.๑๒ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ท่ีมีต่อการพัฒนาศาสนทายาท
ของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม อายุ ด้านภาพรวม พบว่า  แตกต่างกัน ๒ คู่ 
ดังนี้ 
 คู่ที่  ๑ พระพระภิกษุ สามเณรมีอายุ ต่ ากว่า ๒๐ ปี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนา  
ศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มากกว่า  พระภิกษุ สามเณรที่มีอายุ ๔๑ ปี 
ขึ้นไป  (X  = ๐.๔๖ ) 
              คู่ท่ี ๒ พระภิกษุ สามเณรที่มีอายุ ต่ ากว่า ๒๐ ปี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาศาสนทายาท
ของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มากกว่า  พระภิกษุ สามเณรที่มีอายุ ๓๑ – ๔๐ ปี 
(X  = ๐.๔๕ )   ตามล าดับ 
 
 
 
 



๑๐๘ 

ตำรำงท่ี ๔.๑๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของด้านอายุ  
ต่อการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม อายุ 
ด้ำนกำยภำวนำ 

(n= ๑๒๒ ) 

 

อำยุ 

 
 

X  

อำยุ (ด้ำนภำพรวม) 

 ต่ ำกว่ำ ๒๐ ปี 
๓๑ รูป 

๒๐ – ๓๐ ปี
๒๙รูป 

๓๑ – ๔๐ ปี
๒๒รูป 

๔๑ ปีขึ้นไป 
๔๐รูป 

๔.๔๔ ๔.๒๑ ๔.๐๗ ๓.๙๕ 
ต่ ากว่า ๒๐ ปี ๔.๔๔ - ๐.๒๒ ๐.๓๗* ๐.๔๙* 
๒๐ – ๓๐ ป ี ๔.๒๑ - - ๐.๑๔ ๐.๒๖ 
๓๑ – ๔๐ ป ี ๔.๐๗ - - - ๐.๑๒ 
๔๑ ปีขึ้นไป ๓.๙๕ - - - - 

 *มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 
 จำกตำรำงที่ ๔.๑๓ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ท่ีมีต่อการพัฒนาศาสนทายาท
ของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม อายุ ด้านภาพรวม พบว่า  แตกต่างกัน ๒ คู่ 
ดังนี้ 
 คู่ที่ ๑ พระภิกษุ สามเณรที่มีอายุ ต่ ากว่า ๒๐ปี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาศาสนทายาท
ของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มากกว่า พระภิกษุ  สามเณรที่มีอายุ ๔๑ ปี ขึ้นไป  
(X  = ๐.๔๙ ) 
              คู่ท่ี ๒ พระภิกษุ สามเณรที่มีอายุ ต่ ากว่า ๒๐ปี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาศาสนทายาท
ของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มากกว่า  พระภิกษุ สามเณรที่มีอายุ ๓๑ – ๔๐ ปี  
(X  = ๐.๓๗ ) ตามล าดับ      

 
 
 
 
 



๑๐๙ 

สมมติฐำนที่ ๒ พระภิกษุ สามเณร ที่มีพรรษา แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาศาสนทายาท
ของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
ตำรำงท่ี ๔.๑๔  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระภิกษุ สามเณรที่มีต่อการพัฒนาศาสนทายาท

ของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้ำนพรรษำ   
                                                                                           ( n=๑๒๒) 

กำรพัฒนำศำสน
ทำยำท 

แหล่งควำม
แปรปรวน 

ss df MS F Sig 

๑. ด้านกายภาวนา ระหว่างกลุ่ม 3.51 4.00 ๐.88 2.49* ๐.05 
 ภายในกลุ่ม 41.20 117.00 ๐.35   
 รวม 44.72 121.00    
๒. ด้านสีลภาวนา ระหว่างกลุ่ม 3.02 4.00 ๐.76 1.90 ๐.11 
 ภายในกลุ่ม 46.50 117.00 ๐.40   
 รวม 49.52 121.00    
๓. ด้านจิตภาวนา ระหว่างกลุ่ม 1.62 4.00 ๐.41 ๐.92 ๐.45 
 ภายในกลุ่ม 51.45 117.00 ๐.44   
 รวม 53.07 121.00    
๔.ด้านปัญญาภาวนา ระหว่างกลุ่ม ๐.76 4.00 ๐.19 ๐.42 ๐.79 
 ภายในกลุ่ม 52.59 117.00 ๐.45   
 รวม 53.35 121.00    
ภำพรวม ระหว่ำงกลุ่ม 5.54 4.00 1.38 3.97* ๐.00 
 ภำยในกลุ่ม 40.78 117.00 ๐.35   
 รวม 46.32 121.00    

 *มีนัยส าคัญด้านสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 
 
 
  
 



๑๑๐ 

 จำกตำรำงที่ ๔.๑๔ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านพรรษา
กับ การพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า พระภิกษุ สามเณรที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อกับ การพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกับ การพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ด้านกายภาวนา แตกต่างกัน ดันนั้นจึงมีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี
ผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 
๔.๑๔ – ๔.๑๕ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 

ตำรำงที่ ๔.๑๕ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของด้าน
พรรษา ต่อการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตาม พรรษา ด้ำนภำพรวม 

                                                                                                                                                                   
( n=๑๒๒) 

 

พรรษำ 

 
 

X  

พรรษำ (ด้ำนภำพรวม) 

ไม่มี
พรรษำ
๔๒ รูป 

ต่ ำกว่ำ ๕ 
พรรษำ
๓๐ รูป 

๕-๑๐ 
พรรษำ 
๑๗ รูป 

๑๐-๑๕ 
พรรษำ 
๗ รูป 

๑๕ พรรษำ
ขึ้นไป 
๒๖ รูป 

๔.๓๖ ๔.๐๘ ๔.๑๑ ๓.๖๗ ๓.๘๗ 
ไม่มีพรรษา ๔.๓๖ - ๐.๒๘ ๐.๒๕ ๐.๖๙* ๐.๔๙* 
ต่ ากว่า ๕ พรรษา ๔.๐๘ - - -๐.๐๓ ๐.๔๒ ๐.๒๑ 
๕-๑๐ พรรษา  ๔.๑๑ - - - ๐.๔๔ ๐.๒๔ 
๑๐-๑๕ พรรษา ๓.๖๗ - - - - -๐.๒๐ 
๑๕ พรรษาขึ้นไป ๓.๘๗ - - - - - 

 
 จำกตำรำงที่ ๔.๑๕ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ท่ีมีต่อการพัฒนาศาสนทายาท
ของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม พรรษา ด้านภาพรวม พบว่า แตกต่างกัน ๒ 
คู่ ดังนี้ 
 คู่ที่ ๑ พระภิกษุ สามเณรที่ไม่มีพรรษา  มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาศาสนทายาทของ 
คณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มากกว่า  พระภิกษุ สามเณรที่มีพรรษา ๑๐ – ๑๕ พรรษา 
 ( X   = ๐.๖๙ ) 
 คู่ท่ี ๒ พระภิกษุ สามเณรที่ไม่มีพรรษา  มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาศาสนทายาทของคณะ
สงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มากกว่า  พระภิกษุ สามเณรที่มีพรรษา ๑๕ พรรษา (X   = ๐.๔๙) 
ตามล าดับ 
 
 
 
 



๑๑๒ 

ตำรำงที่ ๔.๑๖ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของด้าน
พรรษา ต่อการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตาม พรรษา ด้ำนกำยภำวนำ 

                                                                                                                                                                   
( n=๑๒๒) 

 

พรรษำ 

 
 

X  

พรรษำ (ด้ำนกำยภำวนำ) 

ไม่มี
พรรษำ
๔๒ รูป 

ต่ ำกว่ำ ๕ 
พรรษำ
๓๐ รูป 

๕-๑๐ 
พรรษำ 
๑๗ รูป 

๑๐-๑๕ 
พรรษำ 
๗ รูป 

๑๕ พรรษำ
ขึ้นไป 
๒๖ รูป 

๔.๓๕ ๔.๑๘ ๔.๐๙ ๓.๘๓ ๓.๙๕ 
ไม่มีพรรษา ๔.๓๕ - ๐.๑๗ ๐.๒๖ ๐.๕๒* ๐.๔๐* 
ต่ ากว่า ๕ พรรษา ๔.๑๘ - - ๐.๐๙ ๐.๓๕ ๐.๒๓ 
๕-๑๐ พรรษา  ๔.๐๙ - - - ๐.๒๗ ๐.๑๔ 
๑๐-๑๕ พรรษา ๓.๘๓ - - - - -๐.๑๓ 
๑๕ พรรษาขึ้นไป ๓.๙๕ - - - - - 

 
 จำกตำรำงที่ ๔.๑๖ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ที่มีต่อการพัฒนาศาสนทายาท
ของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม พรรษา ด้านภาพรวม พบว่า แตกต่างกัน ๒ 
คู่ ดังนี้ 
 คู่ที่ ๑ พระภิกษุ สามเณรที่ไม่มีพรรษา มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาศาสนทายาทของ 
คณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มากกว่า  พระภิกษุ สามเณรที่มีพรรษา ๑๐-๑๕ พรรษา 
( X   = ๐.๕๒ ) 
 คู่ที่ ๒ พระภิกษุ สามเณรที่ไม่มีพรรษา มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาศาสนทายาทของ  
คณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มากกว่า  พระภิกษุ สามเณรที่มีพรรษา ๑๕ พรรษาขึ้นไป  
( X   = ๐.๔๐ ) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 

สมมติฐำนที่ ๓ พระภิกษุ สามเณร ที่มีต าแหน่งทางคณะสงฆ์ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

ตำรำงท่ี ๔.๑๗  การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้ำนต ำแหน่งทำงคณะสงฆ์  

 
                                                                                                           (n=๑๒๒) 

กำรพัฒนำศำสน
ทำยำท 

แหลง่ควำม
แปรปรวน 

ss df MS F Sig 

๑. ด้านกายภาวนา ระหว่างกลุ่ม ๐.35 2.00 ๐.18 ๐.47 ๐.62 
 ภายในกลุ่ม 44.36 119.00 ๐.37   
 รวม 44.72 121.00    
๒. ด้านสีลภาวนา ระหว่างกลุ่ม 1.53 2.00 ๐.76 1.89 ๐.16 
 ภายในกลุ่ม 47.99 119.00 ๐.40   
 รวม 49.52 121.00    
๓. ด้านจิตภาวนา ระหว่างกลุ่ม ๐.99 2.00 ๐.50 1.14 ๐.32 
 ภายในกลุ่ม 52.08 119.00 ๐.44   
 รวม 53.07 121.00    
๔.ด้านปัญญาภาวนา ระหว่างกลุ่ม 1.99 2.00 ๐.99 2.30 ๐.10 
 ภายในกลุ่ม 51.36 119.00 ๐.43   
 รวม 53.35 121.00    
ภำพรวม ระหว่ำงกลุ่ม 1.25 2.00 ๐.62 1.65 ๐.20 
 ภำยในกลุ่ม 45.07 119.00 ๐.38   
 รวม 46.32 121.00    

 *มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕  

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑  

                          
 
 
 



๑๑๔ 

 จำกตำรำงท่ี ๔.๑๗ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ กับ 
การพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า พระภิกษุ สามเณรที่มีต าแหน่งทางคณะสงฆ์ ที่ไม่
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกับ การพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 

สมมติฐำนที่ ๕ พระภิกษุ สามเณร ที่มีวุฒิการศึกษาทางธรรม แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

ตำรำงท่ี ๔.๑๘  การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ด้านวุฒิการศึกษาทางธรรม 

                                                                                                           (n=๑๒๒) 

กำรพัฒนำศำสน
ทำยำท 

แหล่งควำม
แปรปรวน 

ss df MS F Sig 

๑. ด้านกายภาวนา ระหว่างกลุ่ม 2.51 3.00 ๐.84 2.34 ๐.08 
 ภายในกลุ่ม 42.20 118.00 ๐.36   
 รวม 44.72 121.00    
๒. ด้านสีลภาวนา ระหว่างกลุ่ม 1.26 3.00 ๐.42 1.03 ๐.38 
 ภายในกลุ่ม 48.26 118.00 ๐.41   
 รวม 49.52 121.00    
๓. ด้านจิตภาวนา ระหว่างกลุ่ม 5.78 3.00 1.93 4.81* ๐.00 
 ภายในกลุ่ม 47.29 118.00 ๐.40   
 รวม 53.07 121.00    
๔.ด้านปัญญาภาวนา ระหว่างกลุ่ม 3.94 3.00 1.31 3.14* ๐.03 
 ภายในกลุ่ม 49.41 118.00 ๐.42   
 รวม 53.35 121.00    
ภำพรวม ระหว่ำงกลุ่ม 1.86 3.00 ๐.62 1.64 ๐.18 
 ภำยในกลุ่ม 44.46 118.00 ๐.38   
 รวม 46.32 121.00    

 *มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕  

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑  
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 

 จำกตำรำงที่ ๔.๑๘ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านวุฒิ
การศึกษาทางธรรมกับการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า พระภิกษุ สามเณรที่มีวุฒิการศึกษาทางธรรม ที่
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกับ การพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านกายภาวนาและด้านสีลภาวนา ไม่แตกต่างกัน  จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านจิตภาวนาและด้านสีลภาวนา แตกต่างกัน จึงท า ( Least Significant 

Difference : LSD.) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๑๙-๔.๒๐ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 

ตำรำงท่ี ๔.๑๙  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของด้าน 
วุฒิการศึกษาทางธรรม ต่อการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตาม วุฒิการศึกษาทางธรรม ด้านจิตภาวนา 

                                                                        ( n=๑๒๒) 

 
วุฒิกำรศึกษำทำง
ธรรม 

 
 

X  

วุฒิกำรศึกษำทำงธรรม (ด้ำนจิตภำวนำ) 

ไม่มี 
๒๕ รูป 

นักธรรมช้ันตรี 
๑๖ รูป 

นักธรรมช้ัน
โท ๔๗ รูป 

นักธรรมช้ันเอก 
๓๔ รูป 

๓.๗๗ ๔.๑๙ ๔.๓๕ ๔.๒๔ 
ไม่มี ๓.๗๗ - -๐.๔๒* -๐.๕๙* -๐.๔๗* 
นักธรรมชั้นตรี ๔.๑๙ - - -๐.๑๗ -๐.๐๕ 
นักธรรมชั้นโท ๔.๑๙ - - - ๐.๑๑ 
นักธรรมชั้นเอก  ๔.๑๙ - - - - 

 
 จำกตำรำงที่ ๔.๑๙ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ที่มีต่อการพัฒนาศาสนทายาท
ของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม วุฒิการศึกษาทางธรรม ด้านจิตภาวนา พบว่า 
แตกต่างกัน ๓ คู่ ดังนี้ 
 คู่ที่ ๑ พระภิกษุ สามเณรที่ไม่มีวุฒิการศึกษาทางธรรม มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาศาสน
ทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มากกว่า  พระภิกษุ สามเณรที่มีวุฒิการศึกษา
นักธรรมชั้นโท ( X   = -๐.๕๙) 
 คู่ที่ ๒ พระภิกษุ สามเณรที่ไม่มีวุฒิการศึกษาทางธรรม มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาศาสน
ทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มากกว่า  พระภิกษุ สามเณรที่มีวุฒิการศึกษา
นักธรรมชั้นเอก ( X   = -๐.๔๗)  
 คู่ที่ ๓ พระภิกษุ สามเณรที่ไม่มีวุฒิการศึกษาทางธรรม มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาศาสน
ทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มากกว่า  พระภิกษุ สามเณรที่มีวุฒิการศึกษา
นักธรรมชั้นตรี ( X   = -๐.๔๒) ตามล าดับ 
 
 

 
 
 
 



๑๑๘ 

ตำรำงท่ี ๔.๒๐  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของด้าน  
วุฒิการศึกษาทางธรรม ต่อการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตาม วุฒิการศึกษาทางธรรม ด้านปัญญาภาวนา 

                                                                        ( n=๑๒๒) 

 
วุฒิกำรศึกษำทำง
ธรรม 

 
 

X  

วุฒิกำรศึกษำทำงธรรม (ด้ำนปัญญำภำวนำ) 

ไม่มี 
๒๕ รูป 

นักธรรมช้ันตรี 
๑๖ รปู 

นักธรรมช้ัน
โท ๔๗ รูป 

นักธรรมช้ันเอก 
๓๔ รูป 

๓.๗๗ ๔.๑๙ ๔.๓๕ ๔.๒๔ 
ไม่มี ๓.๗๗ - -๐.๔๒* -๐.๔๗* -๐.๔๑* 
นักธรรมชั้นตรี ๔.๑๙ - - -๐.๐๕ ๐.๐๒ 
นักธรรมชั้นโท ๔.๑๙ - - - ๐.๐๖ 
นักธรรมชั้นเอก ๔.๑๙ - - - - 

 
 จำกตำรำงที่ ๔.๒๐ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ที่มีต่อการพัฒนาศาสนทายาท
ของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม วุฒิการศึกษาทางธรรม ด้านปัญญาภาวนา 
พบว่า แตกต่างกัน ๓ คู่ ดังนี้ 
 คู่ที่ ๑ พระภิกษุ สามเณรที่ไม่มีวุฒิการศึกษาทางธรรม มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาศาสน
ทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มากกว่า  พระภิกษุ สามเณรที่มีวุฒิการศึกษา
นักธรรมชั้นโท ( X   = -๐.๔๗) 
 คู่ที่ ๒ พระภิกษุ สามเณรที่ไม่มีวุฒิการศึกษาทางธรรม มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาศาสน
ทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มากกว่า  พระภิกษุ สามเณรที่มีวุฒิการศึกษา
นักธรรมชั้นตรี ( X   = -๐.๔๒)  
 คู่ที่ ๓ พระภิกษุ สามเณรที่ไม่มีวุฒิการศึกษาทางธรรม มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาศาสน
ทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มากกว่า  พระภิกษุ สามเณรที่มีวุฒิการศึกษา
นักธรรมชั้นเอก ( X   = -๐.๔๑) ตามล าดับ 

 
 
 

 



๑๑๙ 

สมมติฐำนที่ ๖ พระภิกษุ สามเณร ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
ตำรำงที่ ๔.๒๑  การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ด้ำนวุฒิกำรศึกษำเปรียญธรรม 
                                                                                                           (n=๑๒๒) 

กำรพัฒนำศำสน
ทำยำท 

แหล่งควำม
แปรปรวน 

ss df MS F Sig 

๑. ด้านกายภาวนา ระหว่างกลุ่ม 3.15 3.00 1.05 2.98* ๐.03 
 ภายในกลุ่ม 41.57 118.00 ๐.35   
 รวม 44.72 121.00    
๒. ด้านสีลภาวนา ระหว่างกลุ่ม 2.06 3.00 ๐.69 1.71 ๐.17 
 ภายในกลุ่ม 47.46 118.00 ๐.40   
 รวม 49.52 121.00    
๓. ด้านจิตภาวนา ระหว่างกลุ่ม 6.33 3.00 2.11 5.33* ๐.00 
 ภายในกลุ่ม 46.74 118.00 ๐.40   
 รวม 53.07 121.00    
๔.ด้านปัญญาภาวนา ระหว่างกลุ่ม 5.05 3.00 1.68 4.11* ๐.01 
 ภายในกลุ่ม 48.30 118.00 ๐.41   
 รวม 53.35 121.00    
ภำพรวม ระหวำงกลุ่ม 3.08 3.00 1.03 2.80* ๐.04 
 ภำยในกลุ่ม 43.24 118.00 ๐.37   
 รวม 46.32 121.00    

 *มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕  
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
  
 
 
 
 



๑๒๐ 

 จำกตำรำงที่ ๔.๒๑ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านวุฒิ
การศึกษาเปรียญธรรม กับการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า พระภิกษุ สามเณรที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ที่
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกับ การพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกับ การพัฒนาศาสนทายาทของคณะ
สงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ๓ ด้าน คือ ด้านกายภาวนา ด้านจิตภาวนา และด้านปัญญาภาวนา 
แตกต่างกัน ดันนั้นจึงมีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นลายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference : LSD.) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๒๒ - ๔.๒๕ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 

ตำรำงท่ี ๔.๒๒  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของด้าน  
วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ต่อการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตาม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ด้านภาพรวม 

                                                                        ( n=๑๒๒) 

 
วุฒิกำรศึกษำเปรียญ
ธรรม 

 
 

X  

วุฒิกำรศึกษำทำงธรรม (ด้ำนภำพรวม) 

ไม่มี 
๘๒ รูป 

เปรียญตรี 
๑๕ รูป 

เปรียญโท 
๑๗ รูป 

เปรียญเอก 
๘ รูป 

๔.๐๔ ๔.๓๓ ๔.๔๐ ๓.๘๕ 
ไม่มี ๔.๐๔ - -๐.๒๙ -๐.๓๖* ๐.๑๙ 
เปรียญตรี ๔.๓๓ - - -๐.๐๗ ๐.๔๘ 
เปรียญโท ๔.๔๐ - - - ๐.๕๕* 
เปรียญเอก ๓.๘๕ - - - - 

 
 จำกตำรำงที่ ๔.๒๒ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ที่มีต่อการพัฒนาศาสนทายาท
ของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ด้านภาพรวม 
พบว่า แตกต่างกัน ๒ คู่ ดังนี้ 
 คู่ที่ ๑ พระภิกษุ สามเณรที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญโท มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาศาสน
ทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มากกว่า  พระภิกษุ สามเณรที่มีวุฒิการศึกษา
เปรียญเอก ( X   = ๐.๕๕ ) 
 คู่ที่ ๒ พระภิกษุ สามเณรที่ไม่มีวุฒิการศึกษาเปรียญ มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาศาสน
ทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มากกว่า  พระภิกษุ สามเณรที่มีวุฒิการศึกษา
เปรียญโท ( X   = -๐.๓๖ ) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 

ตำรำงท่ี ๔.๒๓  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของด้าน 
วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ต่อการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตาม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ด้านกายภาวนา 

                                                                        ( n=๑๒๒) 

 
วุฒิกำรศึกษำเปรียญ
ธรรม 

 
 

X  

วุฒิกำรศึกษำทำงธรรม (ด้ำนภำพรวม) 

ไม่มี 
๘๒ รูป 

เปรียญตรี 
๑๕ รูป 

เปรียญโท 
๑๗ รูป 

เปรียญเอก 
๘ รูป 

๔.๐๗ ๔.๔๔ ๔.๔๑ ๓.๙๘ 
ไม่มี ๔.๐๗ - -๐.๓๗* -๐.๓๔* ๐.๑๐ 
เปรียญตรี ๔.๔๔ - - ๐.๐๓ ๐.๔๖ 
เปรียญโท ๔.๔๑ - - - ๐.๔๔ 
เปรียญเอก ๓.๙๘ - - - - 

 
 จำกตำรำงที่ ๔.๒๓ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ที่มีต่อการพัฒนาศาสนทายาท
ของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ด้านภาพรวม 
พบว่า แตกต่างกัน ๒ คู่ ดังนี้ 
 คู่ที่ ๑ พระภิกษุ สามเณรที่ไม่มีวุฒิการศึกษาเปรียญ มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาศาสน
ทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มากกว่า  พระภิกษุ สามเณรที่มีวุฒิการศึกษา
เปรียญตรี ( X   = -๐.๓๗ ) 
 คู่ที่ ๒ พระภิกษุ สามเณรที่ไม่มีวุฒิการศึกษาเปรียญ มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาศาสน
ทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มากกว่า  พระภิกษุ สามเณรที่มีวุฒิการศึกษา
เปรียญโท ( X   = -๐.๓๔ ) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 

ตำรำงท่ี ๔.๒๔  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของด้าน  
วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ต่อการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตาม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ด้านจิตภาวนา 

                                                                        ( n=๑๒๒) 

 
วุฒิกำรศึกษำเปรียญ
ธรรม 

 
 

X  

วุฒิกำรศึกษำทำงธรรม (ด้ำนภำพรวม) 

ไม่มี 
๘๒ รูป 

เปรียญตรี 
๑๕ รูป 

เปรียญโท 
๑๗ รูป 

เปรียญเอก 
๘ รูป 

๔.๐๖ ๔.๕๑ ๔.๖๐ ๓.๙๓ 
ไม่มี ๔.๐๖ - -๐.๔๕* -๐.๕๔* ๐.๑๓ 
เปรียญตรี ๔.๕๑ - - -๐.๐๙ ๐.๕๘* 
เปรียญโท ๔.๖๐ - - - ๐.๖๗* 
เปรียญเอก ๓.๙๓ - - - - 

 
 จำกตำรำงที่ ๔.๒๔ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ที่มีต่อการพัฒนาศาสนทายาท
ของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ด้านภาพรวม 
พบว่า แตกต่างกัน ๔ คู่ ดังนี้ 
 คู่ที่ ๑ พระภิกษุ สามเณรที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญโท มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาศาสน
ทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มากกว่า  พระภิกษุ สามเณรที่มีวุฒิการศึกษา
เปรียญเอก ( X   = ๐.๖๗) 
 คู่ที่ ๒ พระภิกษุ สามเณรที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญตรี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาศาสน
ทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มากกว่า  พระภิกษุ สามเณรที่มีวุฒิการศึกษา
เปรียญเอก ( X   = ๐.๕๘)  
 คู่ที่ ๓ พระภิกษุ สามเณรที่ไม่มีวุฒิการศึกษาเปรียญ มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาศาสน
ทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มากกว่า  พระภิกษุ สามเณรที่มีวุฒิการศึกษา
เปรียญโท ( X   = -๐.๕๔) 
 คู่ที่ ๔ พระภิกษุ สามเณรที่ไม่มีวุฒิการศึกษาเปรียญ มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาศาสน
ทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มากกว่า  พระภิกษุ สามเณรที่มีวุฒิการศึกษา
เปรียญตรี ( X   = -๐.๔๕) ตามล าดับ 
 
 
 



๑๒๔ 

ตำรำงท่ี ๔.๒๕  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของด้าน 
วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ต่อการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตาม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ด้านปัญญาภาวนา 

 

 
วุฒิกำรศึกษำเปรียญ
ธรรม 

 
 

X  

วุฒิกำรศึกษำทำงธรรม (ด้ำนภำพรวม) 

ไม่มี 
๘๒ รูป 

เปรียญตรี 
๑๕ รูป 

เปรียญโท 
๑๗ รูป 

เปรียญเอก 
๘ รูป 

๔.๐๗ ๔.๕๒ ๔.๕๔ ๔.๐๘ 
ไม่มี ๔.๐๗ - -๐.๔๕* -๐.๔๗* -๐.๐๑ 
เปรียญตรี ๔.๕๒ - - -๐.๐๒ ๐.๔๔ 
เปรียญโท ๔.๕๔ - - - ๐.๔๗ 
เปรียญเอก ๔.๐๘ - - - - 

 
 จำกตำรำงที่ ๔.๒๕ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ที่มีต่อการพัฒนาศาสนทายาท
ของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ด้านภาพรวม 
พบว่า แตกต่างกัน ๒ คู่ ดังนี้ 
 คู่ที่ ๑ พระภิกษุ สามเณรที่ไม่มีวุฒิการศึกษาเปรียญ มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาศาสน
ทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มากกว่า  พระภิกษุ สามเณรที่มีวุฒิการศึกษา
เปรียญโท ( X   = -๐.๔๗) 
 คู่ที่ ๒ พระภิกษุ สามเณรที่ไม่มีวุฒิการศึกษาเปรียญ มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาศาสน
ทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มากกว่า  พระภิกษุ สามเณรที่มีวุฒิการศึกษา
เปรียญตรี ( X   = -๐.๔๕) ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 

ตำรำงที่ ๔.๒๖ สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ การพัฒนาศาสนทายาท
ของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
ตามสมมติฐานที่ ๑ – ๖ แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐำนที่ ยอมรับ ปฏิเสธ t F Sig 

สมมติฐำนที่ ๑ พระภิกษุ สามเณรที่มี อายุ 
แตกต่างกันมีความคิดเห็น การพัฒนาศาสน
ท า ย า ท ข อ ง ค ณ ะ ส ง ฆ์ เ ข ต ป ร ะ เ ว ศ 
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 🗸   ๔.๒๒* ๐.๐๑ 
สมมติฐำนที่  ๒  พระภิกษุ  สามเณรที่มี  
พรรษา แตกต่างกันมีความคิดเห็น  การ
พัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์ เขต
ประเวศ กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 🗸   ๓.๙๗* ๐.๐๐ 
สมมติฐำนที่  ๓  พระภิกษุ  สามเณรที่มี  
ต าแหน่งทางคณะสงฆ์ แตกต่างกันมีความ
คิดเห็น การพัฒนาศาสนทายาทของคณะ
สงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน  🗸  ๑.๖๕ ๐.๒๐ 
สมมติฐำนที่๔ พระภิกษุ สามเณรที่มี วุฒิ
การศึกษาสามัญ แตกต่างกันมีความคิดเห็น 
การพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขต
ประเวศ กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน  🗸  ๒.๙๖ ๐.๐๖ 
สมมติฐำนที่ ๕ พระภิกษุ สามเณรที่มี วุฒิ
การศึกษาทางธรรม แตกต่างกันมีความ
คิดเห็น การพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน  🗸  ๑.๖๔ ๐.๑๘ 
สมมติฐำนที่ ๖ พระภิกษุ สามเณรที่มี วุฒิ
การศึกษาเปรีญธรรม แตกต่างกันมีความ
คิดเห็น การพัฒนาศาสนทายาทของคณะ
สงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 🗸   ๒.๘๐* ๐.๐๔ 

 
 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 



๑๒๖ 

 จำกตำรำงท่ี ๔.๒๖  ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย พบว่า พระภิกษุ สามเณรที่มีปัจจัย
ส่วนบุคคลด้าน อายุ พรรษา และด้านวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการการ
พัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ส่วนพระภิกษุ สามเณรที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ด้าน
ต าแหน่งทางคณะสงฆ์ ด้านวุฒิการศึกษาสามัญ และด้านวุฒิการศึกษาทางธรรม ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 

๔.๔ ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับกำรพัฒนำศำสนทำยำทของคณะสงฆ์
เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 

 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังตารางที่ ๔.๒๗ – ๔.๔๐ 

 

ตำรำงที่ ๔.๒๗  ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ด้ำนกำรอบรม 

 

ปัญหำ อุปสรรค ควำมถี่/รูป 

๑. สถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆของคณะสงฆ์เขตประเวศยังไม่เป็น
ต าแหน่งที่ตั้งอย่างเป็นทางการ ๕ 
๒. พระวิทยากรผู้ถวายความรู้ยังมีจ านวนน้อย ๖ 
๓. การอบรมให้แต่ละครั้งส่วนใหญ่ยังเป็นการนั่งฟังบรรยาย โดยยังขาด
สื่อที่ทันสมยั ๙ 

 

  จำกตำรำงที่ ๔.๒๗ พบว่าพระภิกษุ สามเณรในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีความ
คิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ด้านการอบรม ดังนี้ 
 ๑)  สถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆของคณะสงฆ์เขตประเวศยังไม่เป็นต าแหน่ งที่ตั้งอย่าง
เป็นทางการ จ านวน ๕ รูป 

 ๒) พระวิทยากรผู้ถวายความรู้ยังมีจ านวนน้อย จ านวน ๖ รูป 

 ๓) การอบรมให้แต่ละครั้งส่วนใหญ่ยังเป็นการนั่งฟังบรรยาย โดยยังขาดสื่อที่ทันสมัย 
จ านวน ๙ รูป 

 
 

 
 
 
 



๑๒๘ 

ตำรำงที่ ๔.๒๘  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ด้ำนกำรอบรม 

 

ข้อเสนอแนะ ควำมถี่/รูป 

๑. คณะสงฆ์เขตประเวศควรมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการ
อบรมที่เป็นศูนย์กลางประจ าเขต ๕ 
๒. คณะสงฆ์ในเขตประเวศควรฝึกพระวิทยากรรุ่นใหม่ให้มีความ
เชี่ยวชาญในการให้ความรู้แก่ศาสนทายาทในเขต ๖ 
๓. คณะสงฆ์เขตประเวศยังขาดสื่อที่ทันสมัยในการให้ความรู้แก่ศาสนทายาท ๙ 

 
  จำกตำรำงที่ ๔.๒๘ พบว่าพระภิกษุ สามเณรในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีความ

คิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ด้านการอบรม ดังนี้ 
 ๑) คณะสงฆ์เขตประเวศควรมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการอบรมที่เป็น
ศูนย์กลางประจ าเขต จ านวน ๕ รูป 
 ๒) คณะสงฆ์ในเขตประเวศควรฝึกพระวิทยากรรุ่นใหม่ให้มีความเชี่ยวชาญในการให้ความรู้
แก่ศาสนทายาทในเขต จ านวน ๖ รูป 
 ๓) คณะสงฆ์เขตประเวศยังขาดสื่อที่ทันสมัยในการให้ความรู้แก่ศาสนทายาท จ านวน ๙ รูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 

ตำรำงที่ ๔.๒๙  ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ด้ำนกำรศึกษำ 

 

ปัญหำ อุปสรรค ควำมถี่/รูป 

๑. ขาดเงินกองทุนสนับสนุนที่เป็นกองทุนส่วนกลางในการส่งเสริม  
ศาสนทายาทภายในเขต ๔ 
๒. ศาสนทายาทขาดแรงจูงใจให้การที่จะศึกษาต่อ ๖ 
๓. วัดในเขตไม่มีนโยบายสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ๘ 

 
  จำกตำรำงที่ ๔.๒๙ พบว่าพระภิกษุ สามเณรในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีความ

คิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ด้านการศึกษา ดังนี้ 
 ๑)  ขาดเงินกองทุนสนับสนุนที่เป็นกองทุนส่วนกลางในการส่งเสริมศาสนทายาทภายในเขต 
จ านวน ๔ รูป 
 ๒) ศาสนทายาทขาดแรงจูงใจให้การที่จะศึกษาต่อ จ านวน ๖ รูป 
 ๓) วัดในเขตไม่มีนโยบายสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น จ านวน ๘ รูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 

ตำรำงที่ ๔.๓๐  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ด้ำนกำรศึกษำ 

 

ข้อเสนอแนะ ควำมถี่/รูป 

๑. คณะสงฆ์เขตประเวศควรมีการร่วมมือในการจัดตั้งกองทุนกลางในการ
ที่จะส่งเสริมศาสนาทายาทให้มีความรู้ที่สูงขึ้น ๔ 
๒. ควรมอบรางวัลหรือจะทุนการศึกษาให้ส าหรับ พระภิกษุ สามเณรผู้ที่
ต้องการศึกษาต่อให้สถานที่ต่างๆ ๖ 
๓. อยากให้แต่ละวัดในเขตมีการส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณร ได้รับ
การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น อย่างทั่วถึง ๘ 

 
  จำกตำรำงที่ ๔.๓๐ พบว่าพระภิกษุ สามเณรในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีความ

คิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ด้านการศึกษา ดังนี้ 
 ๑) คณะสงฆ์เขตประเวศควรมีการร่วมมือในการจัดตั้งกองทุนกลางในการที่จะส่งเสริม
ศาสนาทายาทให้มีความรู้ที่สูงขึ้น จ านวน ๔ รูป 
 ๒) ควรมอบรางวัลหรือจะทุนการศึกษาให้ส าหรับ พระภิกษุ สามเณรผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
ให้สถานที่ต่างๆ จ านวน ๖ รูป 
 ๓) อยากให้แต่ละวัดในเขตมีการส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณร ได้รับการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น อย่างทั่วถึง จ านวน ๘ รูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 

ตำรำงที่ ๔.๓๑  ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ด้ำนกำรพัฒนำ 

 

ปัญหำ อุปสรรค ควำมถี่/รูป 

๑. ปัจจุบันพระภิกษุ สามเณรในเขต มีจ านวนลดลง ๓ 
๒. เมื่อพระภิกษุ สามเณร ที่ส าเร็จการศึกษาตามที่ตนปรารถนา ส่วนมาก
จะสึกขาลาเพศ ออกไปประกอบอาชีพ ๓ 
๓. คณะสงฆ์ขาดนโยบายในการชักชวนให้เกิดศาสนทายาทเพ่ิม ๓ 

 
  จำกตำรำงที่ ๔.๓๑ พบว่าพระภิกษุ สามเณรในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีความ

คิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ด้านการพัฒนา ดังนี้ 
 ๑)  ปัจจุบันพระภิกษุ สามเณรในเขต มีจ านวนลดลง จ านวน ๓ รูป 
 ๒) เมื่อพระภิกษุ สามเณร ที่ส าเร็จการศึกษาตามที่ตนปรารถนา ส่วนมากจะสึกขาลาเพศ 
ออกไปประกอบอาชีพ จ านวน ๓ รูป 
 ๓) คณะสงฆ์ขาดนโยบายในการชักชวนให้เกิดศาสนทายาทเพ่ิม จ านวน ๓ รูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 

ตำรำงที่ ๔.๓๒  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ด้ำนกำรพัฒนำ 

 

ข้อเสนอแนะ ควำมถี่/รูป 

๑. คณะสงฆ์เขตประเวศควรมีนโยบายในการสรรหาศาสนทายาทเพ่ิม ๓ 
๒. ควรมีการสร้างแรงจูงใน หรือมอบหมายงานให้ศาสนทายาทให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามสายการศึกษาท่ีส าเร็จมา ๓ 
๓. คณะสงฆ์ควรปฏิบัติการเชิงลุกเพ่ือจะสรรหาศาสนทายาทเข้ามาบวช
ให้พระพุทธศาสนา ๓ 

 
  จำกตำรำงที่ ๔.๓๒ พบว่าพระภิกษุ สามเณรในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีความ

คิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ด้านการศึกษา ดังนี้ 
 ๑) คณะสงฆ์เขตประเวศควรมีนโยบายในการสรรหาศาสนทายาทเพ่ิมจ านวน ๓ รูป 
 ๒) ควรมีการสร้างแรงจูงใน หรือมอบหมายงานให้ศาสนทายาทให้ปฏิบัติหน้าที่ตามสาย
การศึกษาที่ส าเร็จมา จ านวน ๓ รูป 
 ๓) คณะสงฆ์ควรปฏิบัติการเชิงลุกเพ่ือจะสรรหาศาสนทายาทเข้ามาบวชให้พระพุทธศาสนา 
จ านวน ๓ รูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 

ตำรำงที่ ๔.๓๓  ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ด้ำนกำยภำวนำ 

 

ปัญหำ อุปสรรค ควำมถี่/รูป 

๑. สุขภาพทางด้านร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง ไม่ค่อยมีหน่วยงานรัฐบาลมา
ตรวจสุขภาพ ๙ 
๒. ภัตตาหารที่ฉันที่ เป็นอยู่ เป็นประจ า บ้างวันก็ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ บ้างวันก็ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ๘ 
๓. สิ่งแวดที่อยู่อาศัยอากาศไม่ค่อยถ่ายเท ไม่ถูกสุขลักษณะ ๗ 

 
  จำกตำรำงที่ ๔.๓๓ พบว่าพระภิกษุ สามเณรในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีความ

คิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ด้านการพัฒนา ดังนี้ 
 ๑)  สุขภาพทางด้านร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง ไม่ค่อยมีหน่วยงานรัฐบาลมาตรวจสุขภาพ
จ านวน ๙ รูป 
 ๒) ภัตตาหารที่ฉันที่เป็นอยู่เป็นประจ า บ้างวันก็ถูกต้องตามหลักโภชนาการ บ้างวันก็ไม่
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ จ านวน ๘ รูป 
 ๓) สิ่งแวดที่อยู่อาศัยอากาศไม่ค่อยถ่ายเท ไม่ถูกสุขลักษณะ จ านวน ๗ รูป 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 



๑๓๔ 

ตำรำงที่ ๔.๓๔  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ด้ำนกำยภำวนำ 

 

ข้อเสนอแนะ ควำมถี่/รูป 

๑. อยากให้มีการจัดตรวจสุขภาพแก่พระภิกษุ สามเณร ในเขตอย่าง
สม่ าเสมอ ๙ 
๒. อยากให้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในด้านโภชนาอย่างถูกสุขลักษณะ
แก่พระภิกษุ สามเณร ในเขตอย่างทั่วถึง ๘ 
๓. ควรมีหน่วยงานภาครัฐส่งหน่วยงานสาธารณะสุขมาตรวจสอบ และ
ปรับปรุงแก้ไข ที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปราศจากมลพิษ ๗ 

 
  จำกตำรำงที่ ๔.๓๔ พบว่าพระภิกษุ สามเณรในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีความ

คิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ด้านกายภาวนา ดังนี้ 
 ๑) อยากให้มีการจัดตรวจสุขภาพแก่พระภิกษุ สามเณร ในเขตอย่างสม่ าเสมอ จ านวน ๙รูป 
 ๒) อยากให้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในด้านโภชนาอย่างถูกสุขลักษณะแก่พระภิกษุ 
สามเณร ในเขตอย่างทั่วถึง จ านวน ๘ รูป 
 ๓) ควรมีหน่วยงานภาครัฐส่งหน่วยงานสาธารณะสุขมาตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข ที่อยู่
อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปราศจากมลพิษ จ านวน ๗ รูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 

ตำรำงที่ ๔.๓๕ ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ด้ำนสีลภำวนำ 

 

ปัญหำ อุปสรรค ควำมถี่/รูป 

๑. พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชใหม่ ยังไม่ค่อยเข้าใจในข้อวัตรปฏิบัติของ
พระธรรมวินัย จึงมีการล่วงละเมิด และจดจ าแนวทางการปฏิบัติที่ผิด ๙ 
๒. ในแต่ละวัดมีรูปแบบ ข้อบังคับ และแนวทางการปฏิบัติ ที่แตกต่างกัน
ออกไปบ้าง ๘ 

 
  จำกตำรำงที่ ๔.๓๕ พบว่าพระภิกษุ สามเณรในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีความ

คิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ด้านสีลภาวนา ดังนี้ 
 ๑) พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชใหม่ ยังไม่ค่อยเข้าใจในข้อวัตรปฏิบัติของพระธรรมวินัย จึงมี
การล่วงละเมิด และจดจ าแนวทางการปฏิบัติที่ผิด จ านวน ๙ รูป 
 ๒) ในแต่ละวัดมีรูปแบบ ข้อบังคับ และแนวทางการปฏิบัติ ที่แตกต่างกันออกไปบ้าง 
จ านวน ๘ รูป 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 

ตำรำงที่ ๔.๓๖  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ด้ำนสีลภำวนำ 

 

ข้อเสนอแนะ ควำมถี่/รูป 

๑. อยากให้มีการสอดส่องดูแลความเป็นพระภิกษุ สามเณรผู้บวชใหม่เป็น
กรณีพิเศษ โดยมีพระพ่ีเลี้ยงในการฝึกความเป็นระเบียบ และให้รู้หลัก
พระธรรมวินัย อย่างชัดเจน ว่าสิ่งใดท าได้ หรือสิ่งได้ท าไม่ได้ โดยให้
ผู้ปกครองแต่งตั้งคัดเลือก ในแต่ละวัดอย่างเป็นทางการ ๙ 
๒. อยากมีกฎระเบียบ แบบแผน และข้อบังคับที่เป็นกลางชัดเจน ในการ
ปฏิบัติในการเข้าร่วมท ากิจกรรมเป็นหมู่คณะ ที่เป็นแนวทางสากล ๘ 

 
  จำกตำรำงที่ ๔.๓๖ พบว่าพระภิกษุ สามเณรในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีความ

คิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ด้านสีลภาวนา ดังนี้ 
 ๑) อยากให้มีการสอดส่องดูแลความเป็นพระภิกษุ สามเณรผู้บวชใหม่เป็นกรณีพิเศษ โดยมี
พระพ่ีเลี้ยงในการฝึกความเป็นระเบียบ และให้รู้หลักพระธรรมวินัย อย่างชัดเจน ว่าสิ่งใดท าได้ หรือสิ่ง
ได้ท าไม่ได้ โดยให้ผู้ปกครองแต่งตั้งคัดเลือก ในแต่ละวัดอย่างเป็นทางการ จ านวน ๙ รูป 
 ๒) อยากมีกฎระเบียบ แบบแผน และข้อบังคับที่เป็นกลางชัดเจน ในการปฏิบัติในการเข้า
ร่วมท ากจิกรรมเป็นหมู่คณะ ที่เป็นแนวทางสากล จ านวน ๘ รูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 

ตำรำงที่ ๔.๓๗  ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ด้ำนจิตภำวนำ 

 

ปัญหำ อุปสรรค ควำมถี่/รูป 

๑. พระภิกษุ สามเณรในปัจจุบัน เห็นแก่ลาภสักการะมากกว่าความ
ถูกต้อง  ๗ 
๒. เมื่อสังคมเจริญพระภิกษุ สามเณรในปัจจุบัน ขาดหิริ โอตัปปะ ไม่หมั่น
ฝึกจิตให้ตั้งมั่น ตามหลักพระธรรมวินัย ยึดถือเอากฎเกณฑ์ ทางโลกมาก
เกินไป ๙ 

 
  จำกตำรำงที่ ๔.๓๗ พบว่าพระภิกษุ สามเณรในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีความ

คิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ด้านจิตภาวนา ดังนี้ 
 ๑) พระภิกษุ สามเณรในปัจจุบัน เห็นแก่ลาภสักการะมากกว่าความถูกต้อง จ านวน ๗ รูป 
 ๒) เมื่อสังคมเจริญพระภิกษุ สามเณรในปัจจุบัน ขาดหิริ โอตัปปะ ไม่หมั่นฝึกจิตให้ตั้งมั่น 
ตามหลักพระธรรมวินัย ยึดถือเอากฎเกณฑ์ ทางโลกมากเกินไป จ านวน ๙ รูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 

ตำรำงที่ ๔.๓๘  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ด้ำนจิตภำวนำ  

 

ข้อเสนอแนะ ควำมถี่/รูป 

๑. อยากให้พระภิกษุ สามเณร รู้จักค าว่าพอ มั่นปฏิบัติตามหลัก และ
แนวทางของพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง โดยการจัดโครงการแบ่งปัน
ความสุขคือสู่สังคม จัดตั้งกองทุนสาธารณะสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ตกทุกได้
ยาก หรือช่วยเหลือวัดที่ทุรกันดาร ๗ 
๒. อยากให้มีการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องให้กับศาสนทายาท โดยการ 
อบรมทั้งทางด้านทฤษฏี และภาคปฏิบัติร่วมกันเป็นหมู่คณะในเขต 
อาทิตย์ละ ๒ ครั้ง  ๙ 

 
  จำกตำรำงที่ ๔.๓๘ พบว่าพระภิกษุ สามเณรในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีความ

คิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ด้านจิตภาวนา ดังนี้ 
 ๑) อยากให้พระภิกษุ สามเณร รู้จักค าว่าพอ มั่นปฏิบัติตามหลัก และแนวทางของ
พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง โดยการจัดโครงการแบ่งปันความสุขคือสู่สังคม จัดตั้งกองทุนสาธารณะ
สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ตกทุกได้ยาก หรือช่วยเหลือวัดที่ทุรกันดารจ านวน ๗ รูป 
 ๒) อยากให้มีการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องให้กับศาสนทายาท โดยการ อบรมทั้งทางด้าน
ทฤษฏี และภาคปฏิบัติร่วมกันเป็นหมู่คณะในเขต อาทิตย์ละ ๒ ครั้ง จ านวน ๙ รูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 

ตำรำงที่ ๔.๓๙  ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ด้ำนปัญญำภำวนำ 

 

ปัญหำ อุปสรรค ควำมถี่/รูป 

๑. ยังด้อยประสบการณ์ มีความคิดที่ยังไม่เป็นระบบ ขาดแผน ขาดการ
ด าเนินงานที่ถูกต้อง ขาดการแก้ไขปัญหาที่ตั้งจุด มีประสิทธิภาพน้อย ๘ 
๒. ยังขาดการพิจารณา วินัจ ไตร่ตรอง และขาดองค์ความรู้ที่ถูกต้อง  ๓ 

 
  จำกตำรำงที่ ๔.๓๙ พบว่าพระภิกษุ สามเณรในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีความ

คิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ด้านปัญญาภาวนา ดังนี้ 
 ๑) ยังด้อยประสบการ มีความคิดที่ยังไม่เป็นระบบ ขาดแผน ขาดการด าเนินงานที่ถูกต้อง 
ขาดการแก้ไขปัญหาที่ตั้งจุด มีประสิทธิภาพน้อย จ านวน ๘ รปู 
 ๒) ยังขาดการพิจารณา วินัจ ไตร่ตรอง และขาดองค์ความรู้ที่ถูกต้อง จ านวน ๓ รูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 

ตำรำงที่ ๔.๔๐  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ด้ำนปัญญำภำวนำ  

 

ข้อเสนอแนะ ควำมถี่/รูป 

๑. ควรมีการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ ความคิดความเข้าใจ ให้ศาสน
ทายาทรู้จักคิด พิจารณา รู้จักวินิจฉัย และแก้ไขปัญหา ด้วยการปฏิบัติ
และกาฝึกฝนให้ช านาญ ด้วยตนเอง ๙ 

 
  จำกตำรำงที่ ๔.๔๐ พบว่าพระภิกษุ สามเณรในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีความ

คิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ด้านจิตภาวนา ดังนี้ 
 ๑. ควรมีการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ ความคิดความเข้าใจ ให้ศาสนทายาทรู้จักคิด 
พิจารณา รู้จักวินิจฉัย และแก้ไขปัญหา ด้วยการปฏิบัติและกาฝึกฝนให้ช านาญ ด้วยตนเอง จ านวน ๙ 
รูป 
 

๔.๕ สรุปผลกำรสัมภำษณ์เชิงลึกจำกผู้ให้ข้อมูลส ำคัญเกี่ยวกับแนวกำรพัฒนำศำสน
ทำยำทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 
              จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญพบว่า 

 ๔.๕.๑ ท่านคิดว่าปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร ด้านต่าง ๆ มีอะไรบ้าง 
 
 ๑) ด้านที่ ๑ ด้านการอบรม 
 โดยภาพรวม การอบรม พระภิกษุ สามเณร ผู้เป็นศาสนทายาทสืบอายุพระพุทธศาสนา จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ที่เรียกว่า (วิชชา) ควบคู่กับความประพฤติ (จรณะ) ที่ถูกต้องตามพระ
ธรรมวินัย ดังนั้น การอบรม หรือการกล่าวสอนจึงเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จ าเป็นต้องถ่ายทอด อันจะเป็น
แนวทางด าเนินไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง๑  

๑สัมภาษณ์ พระครูประทุมบุษโยภาส, เจ้าคณะแขวงประเวศ กรุงเทพมหานคร, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๔๑ 

 ศาสนทายาทในปัจจุบัน ถือว่ายังด้อยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องได้รับการส่งเสริมทักษะในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยมีการอบรบเป็น
พ้ืนฐานการให้ความรู้ที่จะเป็นตัว เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพระภิกษุ สามเณร ได้รับข้อมูลอย่างเป็น
ระบบในแต่ละเรื่องโดยละเอียด เพ่ือจะต่อยอดไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง เช่น การอบรมพระนวกะ
ประจ าปี การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ส่วนใหญ่ไม่มีรูปแบบพิธีการที่ไม่แน่นอน ในแต่ละส านักก็มี
รูปแบบที่แตกต่างกันออกไป อยู่ที่ความสะดวกของแต่ละส านักที่จะก าหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบของ
ตนเองขึ้น ดังนั้น ถ้าจะปรับเปลี่ยนได้ คณะสงฆ์เขตประเวศควรที่จะมีหลักในการปฏิบัติที่เหมือนกัน 
โดยก าหนดรูปแบบที่เป็นกลางและก าหนดใช้ เพ่ือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นมาตรฐานที่เป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น๒  
 ในเรื่องของสถานที่ก็เป็นสิ่งที่ส าคัญและยังขาดส าหรับเป็นแหล่งรองรับการฝึกอบรมของ
ศาสนาทายาทในเขต ดังนั้น จึงขอเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันว่า  ในเขตควรที่จะ
มีการมอบหมายหน้าที่ให้วัดใดวัดหนึ่งที่มีศักยภาพดูแลในเรื่องสถานที่การจัดกิจกรรมการฝึกอบรม 
โดยมีมติในการคัดเลือกร่วมกัน๓  
 ในเรื่องการฝึกอบรมนั้น สิ่งที่เป็นตัวแปรส าคัญที่ยังขาด คือ สื่อที่ทันสมัย ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกวิวัฒน์ ในปัจจุบันจึงสื่อที่มีความทันสมัยจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ ที่เป็น
ตัวกระตุ้นให้ศาสนทายาท เกิดแรงจูงใจในการที่แสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเอง๔   
 การเปิดโอกาสในพระภิกษุ สามเณรได้แสดงความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ ก็เป็นสิ่งส าคัญ
และจ าเป็นในการฝึกอบรม เพราะการฝึกอบบรมในปัจจุบันนั้นถือว่าเป็นหลักสูตร ที่ใช้ระยะเวลาสั้น 
และส่วนใหญ่จะเป็นการบรรยายในภาคทฤษฎีมากว่าการปฏิบัติ การเปิดโอกาสให้ได้แสดงความ
คิดเห็นจึงเป็นสิ่งที่ควรเสริมเข้าในหลักสูตรการฝึกอบบรมในปัจจุบัน๕  
 ปัญหาและอุปสรรคของการฝึกอบรมศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ ที่
นอกเหนือจาก เรื่องของสถานที่ พระวิทยากร ระยะเวลา สื่อ องค์ประกอบที่ส าคัญและจะขาดไปไม่ได้ 
คือ ศาสนทายาทเอง ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องของการศึกษา และขาดความเข้าใจในหลักของการ

๒สัมภาษณ์ พระครูโสภณพิหารกิจ, เจ้าอาวาสวัดกระทุ่ม (เสือปลา) เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร, ๒๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๓. 

๓สัมภาษณ์ พระครูสรวิชัย, เลขานุการเจ้าคณะเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๔สัมภาษณ์ นางวารุณี เสือสวย, รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอ่อนนุชบริหาร , ๒๕ สิงหาคม 

๒๕๖๓. 
๕สัมภาษณ์ นายวรพล วชิระพงษากุล, รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกระทุ่ม (เสือปลา), ๒๘ สิงหาคม 

๒๕๖๓. 



๑๔๒ 

ปฏิบัติถูกต้อง ดังนั้น การฝึกอบรมความเน้นในเรื่องการพัฒนาตัวบุคคลในได้รับความรู้ เพ่ือจะพัฒนา
ตนเองในมีคุณภาพ โดยการก าหนดกฎเกณฑ์ในการฝึกอบรม ให้ผู้ที่เข้าร่วมได้รับประโยชน์มากที่สุด๖  
 ปัญหาและอุปสรรค ด้านการฝึกอบรมนั้น คณะสงฆ์เขตประเวศกรุงเทพมหานคร ขาดครู
สอนศีลธรรมในการฝึกอบรมเยาวชน ตลอดถึงการร่วมมือ และประสานงานกันของวัดต่างๆ ในเขต
ประเวศในแต่ละวัดมีรูปแบบที่ไม่เหมือนกัน งานที่ท าจึงปรากฏออกมาในรูปแบที่ไม่ชัดเจน๗  
 พระภิกษุ สามเณร ที่ถือว่าเป็นศาสนทายาทในปัจจุบัน ยังถือว่ามีความสนใจในที่จะ
แสวงหาความรู้น้อย เพราะส่วนใหญ่พระภิกษุ สามเณรจะได้รับการอบรมในเรื่องของศาสนาเป็นหลัก 
ขาดการศึกษา ทางด้านกฎหมายที่เป็นระเบียบของสังคมในการอยู่ร่มกัน ดังนั้นการอบรมศาสนทยาท
จึงควรเสริมหลักวิชาชีพให้ศาสนาทยาท เพ่ือจะได้ก้าวให้ทันต่อโลกที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว๘  
  คณะสงฆ์เขตประเวศมีพระนวกะในแต่ละปีค่อนข้างน้อย การจัดอบรมประจ าปีจึงมี
ขอบเขตระยะเวลาค่อนข้างน้อย พระนวกะที่เข้ามาบวชยังไม่มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการ
บวชที่แท้จริงจึงท าให้ขาดศรัทธา เมื่อไม่มีความศรัทธาอย่างแท้จริงท าให้ไม่อยากจะพัฒนาตัวเอง เมื่อ
มีการจัดฝึกอบรมท าให้พระนวกะคาดหวังตั้งใจในการที่จะเข้ารับการอบรม  แนวทางแก้ไข คณะสงฆ์
เขตประเวศควรมีการจัดอบรมพระนวกะเป็นประจ าทุกปี  คณะสงฆ์เขตประเวศควรมีการจัดอบรม
วิปัสสนากรรมฐานเพ่ือเป็นการพัฒนาด้าน ศีล สมาธิและปัญญาแก่พระนวกะรวมไปถึงสามเณรอย่าง
ต่อเนื่องและมีคุณภาพ ในเขตประเวศ ถ้า มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนควรส่งพระเณรเหล่านั้นไป
ฝึกอบรมยังสถานที่ท่ีมีการจัดอบรม๙  
 ในภาพรวม ควรมีการส่งเสริมให้คน(ศาสนทายาท)เกิดการประพฤติดีปฏิบัติตามหลัก
จริยธรรม และคุณธรรมเข้าใจในกฎ กติกาการอยู่ร่วมกันเคารพสิทธิและหน้าที่ของกันและกัน มี
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาจิตส านึกในหน้าที่และส่งเสริมช านาญ
และก่อให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ๑๐  

๖สัมภาษณ์ นางรวินันท์ กิจนุเคราะห์, ครูช านาญการโรงเรียนวัดกระทุ่ม (เสือปลา), ๒๘ สิงหาคม 
๒๕๖๓. 

๗สัมภาษณ์ นายธนพจน์ สุขสถาพรสกุล, ราษฎรเขตประเวศ, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๘สัมภาษณ์ นางสาววิไลวรรณ แสงวงศ์ทอง, ครูช านาญการโรงเรียนวัดกระทุ่ม (เสือปลา)/ราษฎรเขต

ประเวศ, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๙สัมภาษณ์ นายปริญญา สมานทอง, ราษฎรเขตประเวศ, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๐สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว, นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๔๓ 

 การฝึกควรมีหลักสูตรที่ชัดเจน เช่น ที่มีอยู่ปัจจุบันนี้คือ การอบรมพระนวกะประจ าปี , 
การบรรพชาสามเณรฤดูร้อน ส่วนใหญ่จะท าตามใจที่เจ้าส านักอย่างให้เป็น ยังไม่มีการสร้างระบบที่
เป็นมาตรฐานในการอบรมที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม๑๑ 
  ในการฝึกอบรม ถือว่าเป็นการส่งเสริมทักษะในระยะเวลาที่สั้น เช่น เป็นวัน หรือเป็น
สัปดาห์ ปัญหาที่เห็นได้ชัดในการฝึกอบรม โดยภาพรวม ในการพัฒนาศาสนทายาท คือพระภิกษุ 
สามเณร ในเขตประเวศกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เน้นการฟัง มากกว่าการแสดงความคิดเห็น ท าให้
พระสงฆ์ที่เข้าร่วมได้ประโยชน์น้อย ดังนั้น การฝึกอบรมควรเน้นการมีส่วนร่วม เน้นกิจกรรมเชิง
ปฏิบัติการ และให้พระภิกษุ สามเณรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม และที่ส าคัญ ควรจะมีวิธีการที่
หลากหลาย เน้นให้ได้สาระและประโยชน์ บวกกับความบันเทิง และการฝึกอบรมที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เช่น อบรม เรื่องกฎ ระเบียบ กติกา และพระธรรมวินัย ควรทีจะส่งเสริม ใน
การฝึกอบรมเทคโนโลยี สาระสนเทศ ทั้งให้รู้เท่าทันและวิธีการใช้ ในเกิดประโยชน์สูงสุด๑๒ 
 

 ๒) ด้านที่ ๒ ด้านการศึกษา 
 ปัญหาและอุปสรรค ในด้านการศึกษานั้น ปัจจุบันคณะสงฆ์เขตประเวศ ยังขาดกองทุน
กลางศึกษาที่เป็นศูนย์ การในการสงเสริมในพระภิกษุ สามเณร ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีเฉพาะ
ภายในวัด ที่มีการสนับสนุนทุนการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร ในวัดของตน ทางคณะสงฆ์เขต
ประเวศจึงความ จัดตั้งหน่วยงานกองทุนการศึกษากลาง เพ่ือรองรับให้แก่พระภิกษุ สามเณร ที่สนใจ
ใคร่ที่จะศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามกฎ ระเบียบที่เป็นพ้ืนฐานในการใช้ร่วมกันของหมู่คณะ๑๓ 
 การศึกษา เป็นหัวใจที่ส าคัญในการที่จะต่อยอดมนุษย์ทุกชนชั้น ให้รู้จักการวางแผนในการ
ใช้ชีวิตเพ่ือความสงบสุข ปัญหาที่เป็นหัวใจส าคัญ ในด้านการศึกษา ของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน คือตัว
นักศึกษาเอง ที่บางครั้งขาดความสนใจในการค้นคว้าหาความรู้ ทุนทรัพย์ในการที่จะศึกษาเล่าเรียน ก็
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่เป็นปัญหาในด้านการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร ดังนั้น ทางคณะสงฆ์ควร
จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษาที่เป็นศูนย์กลางในการศึกษา หรือของบสนับสนุนจากภาครัฐ เพ่ือ
เป็นกองทุนในการศึกษา สิ่งที่ส าคัญ คือเจ้าอาวาสในแต่ละวัด ควรมีการส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษา

๑๑สัมภาษณ์ พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๒รศ.ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๓สัมภาษณ์ พระครูประทุมบุษโยภาส, เจ้าคณะแขวงประเวศ กรุงเทพมหานคร, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๔๔ 

ภายใยวัดอย่างเป็นระบบ ไม่ปล่อยให้พระภิกษุ สามเณร ขาดการอบรม ศึกษา และพัฒนาตนเอง ควร
เสริมศักยภาพในด้านที่พระภิกษุ สามเณร เชี่ยวชาญหรือสนใจ๑๔ 
 ปัญหาและอุปสรรค ด้านการศึกษา คณะสงฆ์เขตประเวศ ยังไม่สามารถจัดให้มีการศึกษา
ที่เป็นศูนย์รวมได้ ต่างวัดต่างมีการส่งเสริมที่แตกต่างกัน ดังนั้น คณะสงฆ์ ควรรวมตัวกันเป็นกลุ่ม จัด
ให้มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่ทันสมัย เช่น การใช้เทคโนโลยี หรือทักษะการใช้ภาษา โดย
พระภิกษุ สามเณร ได้รับการศึกษาในส่วนนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ๑๕  
 ในปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคในการศึกษาของศาสนทายาท ส่วนใหญ่จะเป็นด้านการ
สนับสนุนจากภาครัฐหรือหน่วยงานที่เก่ียวของ เพราะเมื่อพระภิกษุ สามเณรส าเร็จการศึกษา ในระดับ
ที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือแม้กระทั่งระดับปริญญาเอก ก็ยังไม่มี
หน่วยงานใดที่จะสามารถรองรับวุฒิการศึกษาเหล่านี้ได้ ดั้งนั้น จึงจ าเป็นอย่างสิ่งที่ทางคณะสงฆ์และ
ภาครัฐต่อรวมมือ และสนับสนุน พระภิกษุ สามเณร ที่มีความรู้ความสามารถ ให้มีงานที่จะรองรับวุฒิ
การศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษาให้เทียบเท่ากับบุคคลภายนอก๑๖ 
  ปัญหาและอุปสรรคในด้านการศึกษาของศาสนทายาทนั้น ส่วนให้จะเป็นด้านของทุน
ทรัพย์ที่สนับสนุนในการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นค่ายานพาหนะ ค่าเทอม ดังนั้นทางคณะสงฆ์ หรือหน่วย
งายที่เก่ียวข้อง ควรมีการสงเสริมในด้านนี้เป็นกรณีพิเศษ๑๗ 
 การจัดการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร ยังไม่ครอบคุมและเป็นที่ยอมรับของอย่า
แพร่หลาย ส่วนใหญ่การศึกษาของพระเณรนั้น เน้นหนักไปทางพระธรรมวินัย โดยตรง ดั้ งนั้น ในด้าน
ของการศึกษา ควรส่งเสริมทักษะในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือเสริมทักษะในด้านต่าง ๆ  เช่น 
ภาษา และวิชาชีพ ให้แก่พระภิกษุ สามเณร เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในปัจจุบัน๑๘ 

๑๔สัมภาษณ์ พระครูโสภณพิหารกิจ, เจ้าอาวาสวัดกระทุ่ม (เสือปลา) เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร , 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

๑๕สัมภาษณ์ พระครูสรวิชัย, เลขานุการเจ้าคณะเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๖สัมภาษณ์ นางวารุณี เสือสวย, รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอ่อนนุชบริหาร , ๒๕ สิงหาคม 

๒๕๖๓. 
๑๗สัมภาษณ์ นายวรพล วชิระพงษากุล, รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกระทุ่ม (เสือปลา), ๒๘ สิงหาคม 

๒๕๖๓. 
๑๘สัมภาษณ์ นางรวินันท์ กิจนุเคราะห์, ครูช านาญการโรงเรียนวัดกระทุ่ม (เสือปลา), ๒๘ สิงหาคม 

๒๕๖๓. 



๑๔๕ 

 ปัญหา อุปสรรค ด้านการศึกษา คณะสงฆ์ประเวศ ยังไม่มีแนวทางความร่วมมือที่ชัดเจน 
ในการสนับสนุนให้ศาสนทายาทในวัด ได้ศึกษาหาความรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการเป็นครูพระสอน
ศีลธรรม หรือ พระวิทยากร ตามโรงเรียนต่างๆ ให้เป็นรูปแบบแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน๑๙ 
 ปัญหาที่เห็นได้ชัดในเรื่องของการศึกษาของศาสนทายาท คือประสบการณ์ในการเข้า
สังคม เพราะส่วนใหญ่รูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันยังไม่เป็นกว้าง ในหลายๆ วิทยาลัย ยังไม่
รับและเปิดโอกาสให้พระเณรได้เข้าศึกษาต่อ ประสบการณ์การอยู่ร่วมกันในสังคมกับคนส่วนมากของ
พระเณรจึงยังด้อยมาก ดังนั้น คณะสงฆ์ควรร่วมมือกับหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชน หาหนทาง
ในการส่งเสริมความรู้และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ศาสนาทายาท๒๐  
 ปัญหาอุปสรรค ด้านการศึกษา ๑) พระนวกะเอง ขาดความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ๒) บางวัดยังขาด
การสนับสนุนด้านการศึกษาของพระเณร ๓) ขาดทุนสนับสนุน จึงมแีนวทางแก้ไขดังนี้  
 ๑) คณะสงฆ์เขตประเวศควรมีการสนับสนุนให้พระเณรมีการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้ใน
ระดับที่ สูงขึ้น ทั้งแผนกนักธรรมและบาลีรวมถึงมีการสนับสนุนให้ได้ศึกษาต่อในสายสามัญ และ 
ส่งเสริมการศึกษา ตามอัธยาศัย ๒) สนับสนุนส่งเสริมให้พระเณรได้มีโอกาสเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย
สงฆ์ทั้ง ๒ แห่ง๒๑ 
 คณะสงฆ์เขตประเวศ ควรมุ่งหมายในการเสริมสร้างความรู้ ความช านาญ และพัฒนาคนที่
ดี มีการจัดกิจกรรมองค์ความรู้ ที่ส่งผลและเอ้ือประโยชน์ให้กับคนเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการ
ท างานโดยปราศจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันมีการสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรมีการวิเคราะห์
สภาพปัญหาจากการท างาน หาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น๒๒ 
 พระภิกษุ สามเณรในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังไม่เห็นคุณค่าในการศึกษาเท่าที่ควร เพราะมี
ปัจจัยภายนอกมารบกวน เช่น กิจนิมนต์ หรือ การมีงานอ่ืนมารบกวนการศึกษา ไม่ได้ศึกษาเต็มที่ 
โอกาสที่ดี คือ เข้ามาเรียนวิทยาลัยจะท าให้ได้มีความรู้และเครือข่าย ไม่เบื่อหน่ายในการศึกษาเล่า
เรียน  อีกทั้งคนที่เข้ามาบวชก็ลดลงทุกปี ไม่จ าเป็นต้องกล่าวถึงการศึกษา องค์กรสงฆ์ต้องสร้าง
หลักสูตรในการประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ให้มากกว่านี้ เช่น ปัจจุบันมีการเปิดโอกาส
ให้คฤหัสถ์เข้ามาศึกษา เช่น ธรรมศึกษา,บาลีศึกษา เป็นต้น๒๓  

๑๙สัมภาษณ์ นายธนพจน์ สุขสถาพรสกุล, ราษฎรเขตประเวศ, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒๐สัมภาษณ์ นางสาววิไลวรรณ แสงวงศ์ทอง, ครูช านาญการโรงเรียนวัดกระทุ่ม (เสือปลา)/ราษฎรเขต

ประเวศ, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒๑สัมภาษณ์ นายปริญญา สมานทอง, ราษฎรเขตประเวศ, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒๒สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว, นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒๓สัมภาษณ์ พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๔๖ 

 การศึกษาเป็นการพัฒนาในระยะยาว อย่างน้อยขั้นต่ าต้องมี ๑ ปีขึ้นไป พระสงฆ์ สามเณร 
บางรูปก็ได้รับการศึกษา บางรูปก็ยังขาดการศึกษา คณะสงฆ์จึงควร มีการตรวจสอบบัญชีรายชี 
พระสงฆ์ สามเณร ในเขตของตนเพ่ือเป็นฐานข้อมูลพ้ืนฐาน และให้การสนับสนุนโดยตั้งกองทุนเพ่ือ
การศึกษา และมีการสอบคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับโอกาส เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความกระตือตือล้นแก่ศา
สนทายาท๒๔ 
 
 ๓) ด้ำนที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำ 
 เมื่อถามถึงปัญหา และอุปสรรคในด้านของการพัฒนาศาสนทายาท จะเห็นได้ว่าปัจจุบัน
จ านวนพระภิกษุ สามเณร มีจ าวนที่ลดลง และส่วนใหญ่คนที่เข้ามาบวชจะเป็นคนที่มีอายุมาก จึงยาก
ต่อการอบรมสั่งสอน การลดลงของผู้บวชเป็นปัญหาที่ส าคัญ ที่เชื่อมโยงไปถึงการพัฒนาให้เชี่ยวชาญ
ในด้านต่าง ๆ แนวทางการแก้ไขขอเสนอแนะว่า คณะสงฆ์ควรมีประชาสัมพันธ์ หรือจะท าโครงการที่
จะน าพาเยาวชนให้หันหน้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาให้มากขึ้น ควรใช้วิธีการเชิงรุกให้มากขึ้น เช่น 
ส่งเสริมการจัดอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนอย่างต่อเนื่อง โดยยึดสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเป็นศูนย์การ  
และวัดที่ในเขตต้องมีส่วนร่วมในการจดกิจกรรมร่วมกัน๒๕ 
 โดยภาพรวม สิ่งที่เป็นปัญหา และอุปสรรค ในด้านการพัฒนาของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
คือ คณะสงฆ์ไม่มีแผนพัฒนาศาสนทายาททั้งในระยะสั้นซึ่งเป็นแผนในลักษณะที่เรียกว่าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี และไม่มีแผนระยะยาวในลักษณะแผนกลยุทธ์ ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนรวมกันของคณะ
สงฆ์ เพราะฉะนั้นคณะสงฆ์ความจัดท าแผน การพัฒนาบุคลากรทั้งในระยะสั้น  และระยะยาว อย่าง
เป็นระบบ๒๖ 
 ขวัญก าลังใจ ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาศาสนทายาทให้มีประสิทธิภาพได้ การมอบ
รางวัลเมื่อท าความดี การชื่นชมเมื่อท าสิ่งที่ถูกต้อง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้ศึกษาในสิ่งที่ตนเอง
เชี่ยวชาญ ถือว่าเป็นรูปแบบการพัฒนาที่ได้ผลดีและเป็นรูปธรรม๒๗ 
 ปัญหา ในด้านการพัฒนา ทุนที่เป็นส่วนกลางในการร่วมกันพัฒนาศาสนบุคคล เพราะ
ส่วนมากวัดในเขตจะส่งเสริมเฉพาะ พระ เณร ที่ประจ าอยู่ในวัดของตนเองโดยไม่ค านึกถึงวัดอีก บาง
วัดทรัยกรบุคคลพร้อมแต่ขาดด้านทุนทรัพย์ สิ่งเหล่านี้คือตัวชี้วัดว่า วัดในเขตปัจจุบันขาดดารมีส่วน

๒๔รศ.ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒๕สัมภาษณ์ พระครูประทุมบุษโยภาส, เจ้าคณะแขวงประเวศ กรุงเทพมหานคร, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒๖สัมภาษณ์ พระครูโสภณพิหารกิจ, เจ้าอาวาสวัดกระทุ่ม (เสือปลา) เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร , 

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒๗สัมภาษณ์ พระครูสรวิชัย, เลขานุการเจ้าคณะเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๔๗ 

ร่วมในการพัฒนาที่เป็นรูปแบบประสานวิธี ดังนั้น คณะสงฆ์ ควรที่จะมีแผนในการพัฒนาศาสนบุคคล
ร่วมกัน เช่น การตั้งกองทุนการศึกษา การตั้งศูนย์การการแลกเปลียนเรียนรู้ การร่วมมือท างานกันเป็น
ทีม เป็นต้น๒๘ 
 การพัฒนาต้องอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการทางพระพุทธศาสนา ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นใน  เชิง
คุณภาพ๒๙ 
 การพัฒนาต้อองกระท าทั้งทางรูปธรรมและนามธรรม กล่าวคือ พัฒนาทางกายภาพ ให้  
บุคลากรเป็นนสมณะที่สง่างาม และพัฒนาทางจิตใจ คือ พัฒนาคุณภาพทางจิต๓๐ 
 ปัญหา อุปสรรค ด้านการพัฒนา  เมื่อขาดการให้การอบรม และการศึกษา ที่เป็นรูปแบบ
อันชัดเจน จึงส่งผลให้การพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ มีจ านวนน้อย และ ที่มีอยู่ก็ยัง
ขาดการพัฒนาที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพ ในการที่จะเป็นตัวแทนครูพระท าการเผยแผ่๓๑ 
 ในเบื้องต้นศาสนบุคคลทุกรูปต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาตนเองก่อนเป็นอันดับ แรก 
และฝ่ายคณะสงฆ์จะต้องให้การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ศาสนบุคคลที่ได้รับการพัฒนาแล้ว มีโอกาส
ท างานพิสูจน์ตนเอง๓๒ 

 ปัญหาและอุปสรรคด้านการพัฒนา ๑) พระภิกษุสามเณร ขาดศักยภาพในการพัฒนา
ตัวเอง ๒) พระภิกษุสามเณร ขาดการพัฒนาด้าน ศีล สมาธิปัญญา ๓) ในเขตประเวศยัง ไม่มีวัดใดที่ มี
ศูนย์พัฒนาพระภิกษุสามเณร ทางด้านปริยัติปฏิบัติและปฏิเวธที่ ชัดเจน แนวทาง แก้ปัญหา คณะสงฆ์
เขตประเวศควรมีกองทุนเพ่ือการศึกษาและพัฒนา พระภิกษุสามเณร ที่ต้องการ พัฒนาศักยภาพ
ความสามารถของตัวเอง๓๓ 

๒๘สัมภาษณ์ นางวารุณี เสือสวย, รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอ่อนนุชบริหาร , ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๓. 

๒๙สัมภาษณ์ นายวรพล วชิระพงษากุล, รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกระทุ่ม (เสือปลา), ๒๘ สิงหาคม 
๒๕๖๓. 

๓๐สัมภาษณ์ นางรวินันท์ กิจนุเคราะห์, ครูช านาญการโรงเรียนวัดกระทุ่ม (เสือปลา), ๒๘ สิงหาคม 
๒๕๖๓. 

๓๑สัมภาษณ์ นายธนพจน์ สุขสถาพรสกุล, ราษฎรเขตประเวศ, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 
๓๒สัมภาษณ์ นางสาววิไลวรรณ แสงวงศ์ทอง, ครูช านาญการโรงเรียนวัดกระทุ่ม (เสือปลา)/ราษฎรเขต

ประเวศ, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๓๓สัมภาษณ์ นายปริญญา สมานทอง, ราษฎรเขตประเวศ, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๔๘ 

 ข้อเสนอแนะในด้านการพัฒนา ควรมีการพัฒนาความสามารถปรับตัวหรือสร้างความยึด
หยุ่นด าเนินชีวิตในองค์กรหรือมีการพัฒนาให้เป็นไปตามครรลองคลองธรรมมีการน าหลักศีลมา
ประยุกต์ใช้ จัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาจิตส านึกเสริมสร้างพัฒนาจิตใจให้เกิดความดีงามมี
การสนับสนุนในเรื่องทุนการศึกษาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเล่าเรียนในระดับสูงมีการอบรมพัฒนาให้
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ๓๔ 

 ข้อเสนอแนะ ในด้านการพัฒนาศาสนทายาท คณะสงฆ์ต้องสร้างให้ศาสนทายาทที่จะเข้า
มาบวชหรือบวชแล้วให้มีศรัทธาและความรู้ที่ลึกซึ้งในพระธรรม,พระวินัยในพระพุทธศาสนาอย่าง
มั่นคง เพ่ือเป็นตัวแทนในการสืบทอดพระพุทธศาสนา ขึ้นอยู่กับกัลยาณมิตรและผู้มีอ านาจในองค์กร 
ที่จะวางวิสัยทัศน์และมอบพันธกิจให้แก่ศาสนทายาทเหล่านั้น ถ้าบวชมาแล้ว ไม่ได้ท าประโยชน์หรือ 
ไม่ใช้งานเท่าที่ควรจะเป็นก็อาจจะเบื่อหน่ายและไม่ได้ช่วยงานศาสนา๓๕   

 การพัฒนา ต้องมีการปรับรูปแบบการด าเนินการโดยเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ให้เป็น
ปัจจุบัน ให้ทันโลกทันเหตุการณ์๓๖ 
 
 ๔.๕.๒ ท่ำนคิดว่ำ กำรพัฒนำศำสนทำยำทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร
ตำมหลักภำวนำ ๔ ควรพัฒนำอย่ำงไร 
 
 ๑) ด้ำนที่ ๑ ด้ำนกำยภำวนำ 
 โดยส่วนรวม ควรส่งเสริมให้พระ เณรที่เป็นศาสนบุคคลขององค์ ให้รู้จักวิธีการดูแล
สุขภาพภาวะตนเองให้แข็งแรง โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายให้ถูกสุขลักษณะ การ
ฉันท์ภัตตาหารให้ครบ ๕ หมู่ หรือ มีการตรวจสอบดูและจากฝ่ายปกครอง มีการตรวจสุขภาพเป็น
ประจ า๓๗ 
 ควร มีการอบรมการดูแลสุขภาพประจ าเดือนเพ่ือจะให้ศาสนทายาทรู้จักการดูแลตนเอง 
โดยการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ด้านสุขภาพมาบรรยายถวายความรู้๓๘ 

๓๔สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว, นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๓๕สัมภาษณ์ พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๓๖รศ.ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๓๗สัมภาษณ์ พระครูประทุมบุษโยภาส, เจ้าคณะแขวงประเวศ กรุงเทพมหานคร, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๓๘สัมภาษณ์ พระครูโสภณพิหารกิจ, เจ้าอาวาสวัดกระทุ่ม (เสือปลา) เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร , 

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๔๙ 

 นอกจากจะส่งเสริมด้านสุขภาพให้แก่พระภิกษุ สามเณรแล้ว ควรที่จะส่งเสริมเก่ียวกับการ
ส ารวจกายให้เหมาะแก่สมณสารูปตามหลักพระธรรมวินัยด้วย๓๙ 
 สร้างอุปนิสัยให้พระ เณร บริโภคอาหารที่มีประโยชน์หลีกเลียงอาหารที่เป็นพิษต่อ
ร่างกาย ตลอดดังการจัดที่อยู่อาศัยให้สะอาดถูกสุขอนามัย๔๐ 
 ควรมีการอบรมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพของศาสนทายาท ทั้งทางด้าน
ปริยัติและภาคปฏิบัติ๔๑ 
 ควรมีความส ารวมจริยาวัตรให้มากเมื่ออยู่ในที่ประชุมชน คณะสงฆ์จึงควรมีการอบรมจริย
วัตร ให้แก่ศาสนทายาท อย่างถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย๔๒ 
 ควร รู้จักการด ารงตน ให้มีสุขภาพที่ดี มีความรู้ความเข้าใจ และ ดูแลตนเองให้ปลอดจาก
โรคภัย โดยให้ทางคณะสงฆ์ จัดการอบรม ศาสนทายาท โดยเชิญวิทยากร ด้านการแพทย์และ
สิ่งแวดล้อม มาให้ความรู้ วิธีการดูแลสุขภาพ การเป็นอยู่ การใช้เครื่องอุปโภค และ การบริโภค อย่าง
น้อย ปีละ ๑ ครั้ง๔๓ 
 ควรประพฤติและปฏิบัติตนให้อยู่ในขอบเขตและท าตามของบังคัญตามพระธรรมวินัย
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะให้เรื่องของศีล อันจะเป็นผลต่อยอดถึงพฤติกรรมทางกาย จึงจ าเป็นต้องมี
ความส ารวมในเรื่องจริยวัตรเป็นอันดับแรก๔๔ 
 พระภิกษุสามเณรท่านควรมี สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีการฉันที่ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ ปราศจากมลพิษ รวมไปถึงการนุ่งห่มจีวรที่เป็นปริมณฑล
ถูกต้องตามหลัก พระวินัย กิจวัตร ๑๐ อย่างไม่ควร ขาด และ วัด แต่ละวัด ในเขตประเวศ ควรมี  ให้ 
พระภิกษุสามเณรได้ตรวจสุขภาพร่างกายประจ าปีอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง๔๕ 

๓๙สัมภาษณ์ พระครูสรวิชัย, เลขานุการเจ้าคณะเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๔๐สัมภาษณ์ นางวารุณี เสือสวย, รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอ่อนนุชบริหาร , ๒๕ สิงหาคม 

๒๕๖๓. 
๔๑สัมภาษณ์ นายวรพล วชิระพงษากุล, รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกระทุ่ม (เสือปลา), ๒๘ สิงหาคม 

๒๕๖๓. 
๔๒สัมภาษณ์ นางรวินันท์ กิจนุเคราะห์, ครูช านาญการโรงเรียนวัดกระทุ่ม (เสือปลา), ๒๘ สิงหาคม 

๒๕๖๓. 
๔๓สัมภาษณ์ นายธนพจน์ สุขสถาพรสกุล, ราษฎรเขตประเวศ, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๔๔สัมภาษณ์ นางสาววิไลวรรณ แสงวงศ์ทอง, ครูช านาญการโรงเรียนวัดกระทุ่ม (เสือปลา)/ราษฎรเขต

ประเวศ, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๔๕สัมภาษณ์ นายปริญญา สมานทอง, ราษฎรเขตประเวศ, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๕๐ 

 พระสงฆ์ควรเรียนรู้และสร้างจิตส านึกแห่งการแสวงหาปัจจัย ๔ ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความพอเพียงสันโดษ รู้จักการบริโภคปัจจัย ๔ รู้จักใช้อินทรีย์คือ หูตา จมูก ลิ้น กาย ในการบริโภค๔๖ 
 ควรสร้างอุปนิสัยของศาสนทายาทไม่ว่าจะอยู่ในสมณเพศหรือเพศใดก็ตามให้เป็นผู้มีศีล 
ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนและสิ่งที่ส าคัญคือ ไม่เป็นภาระสังคม การจะการพัฒนาศาสนทายาทด้านกาย
ภาวนานั้น ต้องเริ่มจากการมีศีล เพราะเป็นเบื้องต้นต่อการใช้ชีวิตที่สงบสุข จึงจะกิน อยู่ ดู ฟัง ได้
อย่างมีความสุข กล่าวง่าย ๆ คือ กินให้อ่ิมเสียก่อนข้ออ่ืนจึงจะสามรถพัฒนาได้๔๗ 
 การรักษาสมณสารูปให้ถูกตามหลักเสขิยวัตร คือ กายไม่ให้เบียดเบียนบุคคลอ่ืนให้เดือด
ร้องทั้งทางทางตรงและทางอ้อม รู้จักส าเหนียก มีหริ โอตัปปะ ด ารงตนตามพระธรรมวินัย และข้อ
วัตรปฏิบัติอย่างให้ขาดตกบกพร่อง รู้ตนเอง ในสิ่งที่คิด กิจที่ท า และค าที่พูด อยู่ตลอดเวลา๔๘ 
 
 ๒) ด้านที่ ๒ ด้านสีลภาวนา 
 โดยส่วนรวม เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและผู้อ่ืนหลักการเรียนรู้ตามแนวไตรสิกขา คือ
ศีล สมาธิ ปัญญา อยู่ที่ตัวของศาสนบุคคลเองที่ต้องรู้จักผู้เรียนรู้การ กาย วาจา ใจ และปัญญาตาม
พระธรรมวินัย ทางด้านคณะสงฆ์ควรถ่ายทอดความรู้ (ปริยัติ) และเน้นการอบรม (ปฏิบัติ) เพ่ือเป็น
แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่พระภิกษุ สามเณร๔๙ 
 พระภิกษุ สามเณรที่บวชเข้ามาเป็นศาสนทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ควรการฝึก
ความประพฤติสุจริตทางกาย ทางวาจาและจิตใจ ให้ประกอบด้วยความเมตตา กรุณา แก่ผู้อ่ืนให้มาก 
เป็นผู้มีระเบียบ มีวินัย ปฏิบัติหน้าที่บนพ้ืนฐานของสังคมสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างดีงามโดยมีความ
รับผิดชอบเกื้อกูลต่อสังคม๕๐ 
 คณะสงฆ์ควรมีการอบรมให้ความรู้ตลอดถึงการเรียนการสอนเกี่ยวกับจริยาวัตร ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ก าหนดบทลงโทษ แก่ผู้ที่กระท าการล่วงละเมิอย่างชัดเจนเพ่ือเป็นบรรทัด
ฐานและเป็นรูปแบบในการปฏิบัติร่วมกัน๕๑ 

๔๖สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว, นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๔๗สัมภาษณ์ พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๔๘รศ.ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๔๙สัมภาษณ์ พระครูประทุมบุษโยภาส, เจ้าคณะแขวงประเวศ กรุงเทพมหานคร, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๕๐สัมภาษณ์ พระครูโสภณพิหารกิจ, เจ้าอาวาสวัดกระทุ่ม (เสือปลา) เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร , 

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๕๑สัมภาษณ์ พระครูสรวิชัย, เลขานุการเจ้าคณะเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๕๑ 

 สิ่งที่เป็นกฎเกณฑ์ได้ดีที่สุดของพระภิกษุ สามเณร คือกฎพระธรรมวินัย ดังนั้น ศาสน
ทายาทท่ีบวชเข้ามาเป็นส่วนร่วมในศาสนา ต้องศึกษาและปฏิบัติตนเองให้ถูกต้อง ให้หลักของศีล และ
ข้องประพฤติต่าง ๆ ที่สมควรและพฤติได้๕๒ 
 พระภิกษุ สามเณร ควรมีความซื่อสัตย์ และยึดมั่นในหลักพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด 
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ที่คณะสงฆ์ก าหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด๕๓ 
 นอกจากตนเองที่ต้องคอยตรวจสอบความประพฤติของตนเองและ คณะสงฆ์ก็ควรมี
คณะกรรมการที่คอยตรวจสอบ ดูแล ความเรียบร้อย เพ่ือความถูกต้องและดีงามยิ่งถึงไปด้วย๕๔ 
 ควร มีการจัดการประชุม อบรม และ วางกฎระเบียบ ปฏิบัติของคณะสงฆ์เขตประเวศ
ร่วมกัน และตั้งคณะกรรมการ ตัวแทนแต่ละวัดคอยดูแล และตักเตือน ไม่ว่าจะเรื่องการนุ่งห่ม การขบ
ฉัน การพูดจา ฯลฯ เพ่ือการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ดี และเป็นแบบอย่างในการน าไปเผยแผ่ให้แก่
เยาวชนต่อไป๕๕ 
 พระสงฆ์ ควรมีความส านึกถึงบาป บุญ คุณ โทษ มีความส ารวมในกิจที่ท า ค าที่พูด ไม่ท า
ตนให้เป็นที่หนักใจของสังคม ประพฤติให้อยู่ในขอบเขตที่ตนเองปฏิบัติได้ ส ารวมระวัง กายวาจา ของ
ตนเองให้เรียบร้อย หน้าเคารพศรัทธา๕๖ 

 พระภิกษุสามเณรในเขตประเวศควรยึดมั่นในหลักธรรมวินัย อย่างเคร่งครัดส ารวมกาย
วาจาใจปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด๕๗ 
 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือการประพฤติปฏิบัติตนให้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัยของศีล ที่ให้
สามารถอยู่ร่วมกันกับคนหรือธรรมชาติได้เป็นอย่างดี ไม่ไปเบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย
กับผู้อ่ืน และธรรมชาติให้เสียหาย๕๘ 

๕๒สัมภาษณ์ นางวารุณี เสือสวย, รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอ่อนนุชบริหาร , ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๓. 

๕๓สัมภาษณ์ นายวรพล วชิระพงษากุล, รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกระทุ่ม (เสือปลา), ๒๘ สิงหาคม 
๒๕๖๓. 

๕๔สัมภาษณ์ นางรวินันท์ กิจนุเคราะห์, ครูช านาญการโรงเรียนวัดกระทุ่ม (เสือปลา), ๒๘ สิงหาคม 
๒๕๖๓. 

๕๕สัมภาษณ์ นายธนพจน์ สุขสถาพรสกุล, ราษฎรเขตประเวศ, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๕๖สัมภาษณ์ นางสาววิไลวรรณ แสงวงศ์ทอง, ครูช านาญการโรงเรียนวัดกระทุ่ม (เสือปลา)/ราษฎรเขต

ประเวศ, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๕๗สัมภาษณ์ นายปริญญา สมานทอง, ราษฎรเขตประเวศ, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๕๘สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว, นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๕๒ 

          ควรสร้างอุปนิสัยของศาสนทายาทไม่ว่าจะอยู่ในสมณเพศหรือเพศใดก็ตามให้เป็นผู้มีศีล ไม่
เบียดเบียนผู้อ่ืนและสิ่งที่ส าคัญคือ ไม่เป็นภาระสังคม การจะการพัฒนาศาสนทายาทด้านกาย
ภาวนานั้น ต้องเริ่มจากการมีศีล เพราะเป็นเบื้องต้นต่อการใช้ชีวิตที่สงบสุข จึงจะกิน อยู่ ดู ฟัง ได้
อย่างมีความสุข กล่าวง่าย ๆ คือ กินให้อ่ิมเสียก่อนข้ออ่ืนจึงจะสามรถพัฒนาได้ ท าให้เป็นปกติ ใช้
ชีวิตอย่างปกติ ช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุด๕๙ 

  ด้านของสีลภาวนา ศาสนทายาทต้องเป็นผู้ที่คอยตรวจสอบดูแล ในเรื่องกิจวัตร ความ
ประพฤติ และบริสุทธิ์ของตนเองอยู่เสมอ ถ้าประพฤติขาดตกบกพร่องก็ควรละและแก้ไขให้ดีขึ้น 
ถ้าในโดยรวม คณะสงฆ์เองก็ความมีบทลงโทษที่ชัดเจน มีการตรวจสอบความถูกต้อง โดย
มอบหมายให้แต่ละวัด สอดส่องดูแล ความประพฤติของพระภิกษุ สามเณรภายในอาวาสของตน 
และมีการรายงานความถูกต้องอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นการป้องกัน และรวมกันปฏิบัติให้อยุ่ใน
ขอบเขตและกติกาอันหนึ่งอันเดียวกัน๖๐ 

 
  ๓) ด้ำนที่ ๓ ด้ำนจิตภำวนำ 
 โดยภาพรวม ด้านจิตภาวนา ควรส่งเสริมให้มีการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานอย่างสม่ าเสมอ 
มีการฝึกสมาธิให้ถูกต้อง มีการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง อยู่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สุขอนามัย ท า
จิตใจให้สดใสไม่ยึดติดกับสิ่งเร้าภายนอก๖๑ 
 ควรพัฒนาตนเองให้เกิดความมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่มารุมเร้าใจสุขภาพจิตไม่มัวหมอง 
คือมีจิตที่ดีสุขภาพกายท่ีดี มีจิตใจเป็นสุข สดชื่น เบิกบาน ร่าเริง ปลอดโปร่ง สงบ ผ่องใสนั่นเอง๖๒ 
 ควรที่จะฝึกจิตใจตนเอง รู้เหตุรู้ผลและพิจารณาตัดสินใจที่จะต้องท าอะไรมีสติใคร่ครวญ 
คิดบวก เมื่อมีสมาธิ คือท าใจให้สงบ สุขุม เยือกเย็น มีสติ อดทน มุ่งม่ัน๖๓ 

๕๙สัมภาษณ์ พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๖๐รศ.ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๖๑สัมภาษณ์ พระครูประทุมบุษโยภาส, เจ้าคณะแขวงประเวศ กรุงเทพมหานคร, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๖๒สัมภาษณ์ พระครูโสภณพิหารกิจ, เจ้าอาวาสวัดกระทุ่ม (เสือปลา) เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร, 

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๖๓สัมภาษณ์ พระครูสรวิชัย, เลขานุการเจ้าคณะเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๕๓ 

 ควรฝึกสมาธิ และหมั่นพัฒนาด้านจิตใจของตนเอง เช่น เรื่องการส่งเสริมในเรื่องของ
คุณธรรม การกระท าความดี เรื่องของสมรรถภาพจิตใจ ความเข้มแข็ง หมั่นเพียร อดทน ความมีสติ 
สมาธิ ความสุข ความสดชื่น เบิกบาน รู้จักปล่อยวาง๖๔ 
 ควรจะพัฒนาด้านร่ายกายเป็นอันดับแรก ให้สุขภาพกายมีความสมบูรณ์และแข็งแรง
ห่างไกลจากโรค เมื่อสุขภาพกายดี ด้านสุขภาพใจ ก็ต้องรู้จักการฝึกสมาธิ รู้จักเสียสละ ไม่ยึดติดต่อ
วัตถุหรือสิ่งยั่วยุภายนอก ท าจิตใจให้เบิกบาน รู้จักท าบุญให้ทาน หมั่นประพฤติตนให้อยู่ในความ
เจริญ๖๕ 
 การพัฒนาด้านจิตภาวนา ควรที่จะมีกิจกรรมให้กายคลายเครียด เช่น มีโครงการอบรม
ธรรมพัฒนาจิตใจประจ าเขต หรือมีการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ด้านสุขภาพจิต มาบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาจิตใจ๖๖ 
 เจ้าอาวาสแต่ละวัด ควรจัดตั้งกองทุนพัฒนาจิต แล้วสลับผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ 
จัดการอบรมด้านจิตภาวนา ให้แก่ศาสนทายาทในเขต และให้การสนับสนุนศาสนทายาท ที่ มีความ
มุ่งม่ันตั้งใจพัฒนา น าความรู้ด้านจิตภาวนาไปเผยแผ่ต่อไป๖๗ 
 ควรปฏิบัติตนให้อยู่ให้ทางสายกลาง หมั่นฝึกสมาธิ รักษาสุขภาพกายให้แข็งแรง ทาน
อาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ รู้จักเป็นผู้ให้ ท าใจให้เป็นกุศล หมั่นท าตนให้เป็นผู้มีบุญอยู่
เสมอ๖๘ 

 พระภิกษุสามเณรในเขตประเวศต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ พัฒนาจิตโดย
การหมั่น เจริญจิตตภาวนา ปฏิบัติหน้าที่โดยความตั้งใจ มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างดี
ที่สุด๖๙ 

๖๔สัมภาษณ์ นางวารุณี เสือสวย, รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอ่อนนุชบริหาร , ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๓. 

๖๕ สัมภาษณ์ นายวรพล วชิระพงษากุล, รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกระทุ่ม (เสือปลา), ๒๘ สิงหาคม 
๒๕๖๓. 

๖๖สัมภาษณ์ นางรวินันท์ กิจนุเคราะห์, ครูช านาญการโรงเรียนวัดกระทุ่ม (เสือปลา), ๒๘ สิงหาคม 
๒๕๖๓. 

๖๗สัมภาษณ์ นายธนพจน์ สุขสถาพรสกุล, ราษฎรเขตประเวศ, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๖๘สัมภาษณ์ นางสาววิไลวรรณ แสงวงศ์ทอง, ครูช านาญการโรงเรียนวัดกระทุ่ม (เสือปลา)/ราษฎรเขต

ประเวศ, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๖๙สัมภาษณ์ นายปริญญา สมานทอง, ราษฎรเขตประเวศ, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๕๔ 

 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือการฝึกอบรมจิตใจให้สูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป ให้มั่นคง มีสมาธิ ไว้ใช้
ควบคมุกาย ให้ประพฤติปฏิบัติถูกต้องดีงาม มั่นคงด้วยคุณธรรม เช่น มีเมตตา ไว้เป็นคุณธรรมประจ า
ใจ ไม่ให้คิดเบียดเบียนกัน๗๐ 
 การพัฒนาด้านจิตใจนั้นต้องอาศัยองค์กรทางพระพุทธศาสนาเช่น วัด หรือ สถานที่ ๆ
เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรม และต้องอาศัยผู้น าทางพระศาสนา เป็นผู้ชี้น า เช่นพระสงฆ์ เป็นต้น จะ
สามารถพัฒนาศาสนาทายาทด้านจิตภาวนาไปได้ดี ถ้าอยู่ที่บ้านตัวเองก็ท าได้ แต่อาจจะท าได้ยาก 
โดยเฉพาะเขตพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานคร มีการรบกวนด้วยเสียงยากท่ีจะปฏิบัติจิตภาวนาได้๗๑ 
 การพัฒนาด้ายจิตภาวนานั้น ต้องรู้จักการท าตนให้มีความสุขทั้งทางกายและจิตใจ ไม่
หมกมุ่นให้สิ่งเป็นเพลินตา เพลินใจ รู้จะคบบัณฑิต หรือผู้รู้ หมั่นฝึกสมาธิ มีสติในการประกอบอาชีพ 
และการด าเนินชีวิต ควรครองตนให้อยู่ในหลักมงคลสูตร อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ดี วางใจเป็นกลาง
ไม่ โกรธง่าย ไม่ยึดติด เป็นต้น๗๒ 
 
 ๔) ด้านที่ ๔ ด้านปัญญาภาวนา 
 โดยภาพรวม ด้านพัฒนาปัญญาภาวนา คณะสงฆ์ควรมีการส่งเสริม ให้พระภิกษุ สามเณร 
ในเขตประเวศ มีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เช่น ส่งเสริมการเรียนนักธรรม บาลี ตลอดถึงสายสามัญ 
เพ่ือให้ศาสนบุคลเหล่านั้น มีจักการพิจารณา รู้จักการวางแผนให้การใช้ชีวิต๗๓ 
 การพัฒนาปัญญา ต้องจากคณะส่งจะส่งเสริมหรือสนับสนุนในด้านต่าง ๆ แล้ว ศาสน
ทายาทเองก็ต้องเป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาด้วย รู้จักสังเกต ค้นคว้าหาความรู้ ในสิ่งที่ตนเองเชี่ยวชาญ มั่น
พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เหมือนแก้วน้ าที่ไม่ยอมให้น้ าเต็มแก้ว สามารถรองรับน้ าใหม่ ๆ ได้
ตลอดเวลา๗๔ 
 การพัฒนาด้านปัญญา ความรู้ความและเข้าใจในศิลปวิทยาการ เพ่ือศึกษาให้ลึกซึ้งลงไป

อีกคือการรับรู้ เรียนรู้อย่างถูกต้อง ตามความเป็นจริง การสร้างเสริมจิตใจให้ดีงาม มีสติ ตื่นรู้และควร

สร้างทักษะการฝึกการแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาของตนเอง๗๕ 

๗๐สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว, นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๗๑สัมภาษณ์ พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๗๒รศ.ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๗๓สัมภาษณ์ พระครูประทุมบุษโยภาส, เจ้าคณะแขวงประเวศ กรุงเทพมหานคร, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๗๔สัมภาษณ์ พระครูโสภณพิหารกิจ, เจ้าอาวาสวัดกระทุ่ม (เสือปลา) เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร, 

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๗๕สัมภาษณ์ พระครูสรวิชัย, เลขานุการเจ้าคณะเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๕๕ 

 คณะสงฆ์ ควรมีการส่งเสริมด้านการศึกษา และฝึกให้รู้จักปฏิบัติงาน เพ่ือให้รู้จักแก้ไข
ปัญหาด้วยตนเอง๗๖ 
 การพัฒนาด้านปัญญาภาวนานอกจากจะส่งเสริมให้มีความรู้จากการศึกษาเล่าเรียน เช่น
จัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษา การอบรมทักษะทางด้านวิชาการให้แก่ศาสนทายาทแล้ว ก็ควรส่งเสริม
ด้านคุณธรรมให้แก่พระภิกษุ สามเณรด้วย เช่น การอบรมด้านกิจวัตรของความเป็นสงฆ์ เป็นต้น๗๗ 
 ควรส่งเสริมให้พระภิกษุ สามเณร มีความรู้ที่ควบคู่กับคุณธรรม ให้มีประสบการณ์ในการ
ท างานด้วยตนเองให้มาก จัดโครงการอบรมให้ความรู้หรือเสริมทักษะในด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน๗๘ 
 คณะสงฆ์เขตประเวศ ควรร่วมมือกันจัดตั้งกองทุนเพ่ือสนับสนุนการศึกษา ให้แก่ศาสน
ทายาท ครูพระสอนศีลธรรม เพ่ือให้เป็นผู้ที่มีความรู้ และมีการประชุมหารือกันเนืองนิตย์ ในแนวทาง
การที่จะปฏิบัติร่วมกัน วิเคราะห์ปัญหา และ ให้การแก้ไขร่วมกัน น ามโนทัศน์มาเรียบเรียงตกผลึก
ร่วมกัน แล้วจัดเป็นรูปแบบการพัฒนาเป็นเอกลักษณ์ของคณะสงฆ์เขตประเวศ โดยให้ศาสนทายาท 
โดยเฉพาะครูพระสอนศีลธรรม น าไปใช้เผยแผ่ ตลอดถึงน าไปใช้ในการเรียนการสอนของเยาวชน๗๙ 
 ปัจจุบันการเสริมสร้างทักษะ และองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ใหม่ ๆ มีมากมาย ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน การพัฒนาศาสนบุคคลด้านปัญญาภาวนานั้น คณะสงฆ์ความมีการ
ส่งเสริมในทุกระดับการปกครอง ตั้งแต่ในระดับวัด เจ้าอาวาสแต่ละวัดควรมีการสนับสนุนให้พระเณร
มีการศึกษา ทั้งทางโลก และทางธรรม โดยมีการจัดตั้งกองทุนการศึกษา ในระดับเขต ควรมีมีกองทุน
การที่ค่อยสนับสนุนพระภิกษุ สามเณรที่มีความสามารถ ในได้ศึกษาและปฏิบัติงานตามความรู้และ
ความสามารถของแต่ละบุคคล เพ่ือจะพัฒนาศาสนทายาทให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพขององค์กร๘๐  

 พระภิกษุสามเณรในเขตประเวศ ควรมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่เขียนไปอ่าน ศึกษาค้นคว้า 
เกี่ยวกับ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ท ากับตัวเอง และ  พระพุทธศาสนา โดยใช้หลักอิทธิบาท ๔ 

๗๖สัมภาษณ์ นางวารุณี เสือสวย, รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอ่อนนุชบริหาร , ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๓. 

๗๗สัมภาษณ์ นายวรพล วชิระพงษากุล, รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกระทุ่ม (เสือปลา), ๒๘ สิงหาคม 
๒๕๖๓. 

๗๘สัมภาษณ์ นางรวินันท์ กิจนุเคราะห์, ครูช านาญการโรงเรียนวัดกระทุ่ม (เสือปลา), ๒๘ สิงหาคม 
๒๕๖๓. 

๗๙สัมภาษณ์ นายธนพจน์ สุขสถาพรสกุล, ราษฎรเขตประเวศ, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๘๐สัมภาษณ์ นางสาววิไลวรรณ แสงวงศ์ทอง, ครูช านาญการโรงเรียนวัดกระทุ่ม (เสือปลา)/ราษฎรเขต

ประเวศ, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓.  



๑๕๖ 

และโยนิโสมนสิการ เป็น เครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ตรึกตรอง ถึงเหตุและผล ของ
ข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาแล้วนั้น ด้วยสติปัญญา ที่ผ่านการพัฒนามาแล้ว๘๑ 

 ควรส่งเสริมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่ว่าจะส่งเสริมด้านการศึกษา อบรมพัฒนาปัญญา 
ให้เกิดความรู้แจ้ง ให้รู้จักสิ่งทั้งหลาย ตามความเป็นจริง คิดหาเหตุผล รู้วิธีแก้ไขปัญหา และรู้จัก
ด าเนินการต่าง ๆ ด้วยปัญญาที่ฉลาด ไม่บิดเบือนหรือเอนเอียงด้วยอคติ  และการใช้ชีวิตให้อยู่ให้
ครรลองครองธรรม และปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสภาวะที่เป็นอยู่๘๒ 

 การพัฒนาปัญญาภาวนาเป็นสิ่งที่ส าคัญ อารมณ์เป็นเรื่องของศรัทธา ปัญญาเป็นเรื่องของ
เหตุผล  การที่จะพัฒนาศาสนาทายาทให้เป็นศาสนบุคคลที่มีคุณภาพขององค์กรนั้น ต้องสอนให้ศาสน
ทายาท รู้จ าในปริยัติ รู้จริงในปฏิบัติ และรู้แจ้งในปฏิเวธ ดังนั้นการพัฒนาศาสนทายาทด้านปัญญา
ภาวนาต้องพัฒนาให้ได้ ๓ อย่าง เริ่มต้นด้วย ๑) สุตตมยปัญญา ปัญญาเกิดจากการฟัง และการศึกษา
เล่าเรียน ๒) จินตมยปัญญา คือ การฝึกให้ศาสนทายาทรู้จะคิดให้เป็นระบบ ๓) ภาวนามยปัญญา ลง
มือปฏิบัติ คณะสงฆ์จึงควรส่งเสริมในทุกด้านท่ีกล่าวมาให้สมบูรณ์๘๓ 

 
 ๔.๕.๓ สรุปผลกำรสัมภำษณ์เชิงลึกจำกผู้ให้ข้อมูลส ำคัญเกี่ยวกับกำรพัฒนำศำสน

ทำยำทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร ทั้ง ๗ ด้ำนได้ควำมว่ำ 

 ๑) กำรพัฒนำศำสนทำยำท (ด้ำนกำรฝึกอบรม) 

 สรุปโดยภาพรวม การอบรม พระภิกษุ สามเณร ผู้ที่ เป็นศาสนทายาทสืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนา จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ที่เรียกว่า (วิชชา) ควบคู่กับความประพฤติ (จรณะ) 
ที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย ดังนั้น การอบรม หรือการกล่าวสอนจึงเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จ าเป็นต้อง
ถ่ายทอด อันจะเป็นแนวทางด าเนินไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง ศาสนทายาทในปัจจุบัน ถือว่ายังด้อย
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการส่งเสริมทักษะในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยมีการอบรบเป็นพ้ืนฐาน การให้ความรู้ที่จะเป็นตัวเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของพระภิกษุ สามเณร ได้รับข้อมูลอย่างเป็นระบบในแต่ละเรื่องโดยละเอียด เพ่ือจะต่อยอด
ไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง เช่น การอบรมพระนวกะประจ าปี การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ส่วนใหญ่ไม่
มีรูปแบบพิธีการที่ไม่แน่นอน มีสถานที่ที่ไม่แน่นอน ในแต่ละส านักก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป อยู่
ที่ความสะดวกของแต่ละส านักที่จะก าหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบของตนเองขึ้น ดังนั้น ถ้าจะปรับเปลี่ยน

๘๑สัมภาษณ์ นายปริญญา สมานทอง, ราษฎรเขตประเวศ, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๘๒สัมภาษณ์ พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๘๓รศ.ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๕๗ 

ได้คณะสงฆ์เขตประเวศควรทีที่จะมีหลักในการปฏิบัติที่เหมือนกัน โดยก าหนดรูปแบบที่เป็นกลางและ
ก าหนดใช้ เพ่ือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมที่เป็นมาตรฐานที่
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  
 ๒) กำรพัฒนำศำสนทำยำท (ด้ำนกำรศึกษำ) 

 สรุปโดยภาพรวม การศึกษาเป็นหัวใจที่ส าคัญในการที่จะต่อยอดมนุษย์ทุกชนชั้น ให้รู้จัก
การวางแผนในการใช้ชีวิตเพ่ือความสงบสุข ในยุคสมัยปัจจุบัน ที่เรียกว่ายุค “โลกาภิวัตน์” เป็นยุค
ของการติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดน เทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนส าคัญในการใช้ชีวิต การศึกษาเรียนรู้
ในเรื่องของนวัตกรรมจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างสิ่งในทุกชนชั้น การศึกษาจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกคนตนมี 
พระภิกษุสามเณร ผู้ที่เป็นศาสทายาทของพระพุทธศาสนา ที่จะเป็นผู้สร้างสรรค์ให้พุทธศานสนา
เจริญรุ่งเรือง และด ารงอยู่คู่กับโลก จึงจ าเป็นต้องมีความรอบรู้ ทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติ และมี
ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ คณะสงฆ์จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริม พระภิกษุ สามเณร มีความรู้
และมีการศึกษาที่สูง มีทักษะ มีความเชี่ยวชาญในทุก ๆ ด้าน และเป็นผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรม ดั้งนั้น
คณะสงฆ์ ควรมีการจัดตั้งกอทุนเพ่ือการศึกษาประจ าเขต หรือจัดตั้งโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการศึกษาให้
แกศาสนทายาทในเขตปกครองของตน เพ่ือที่จะพัฒนา ต่อยอด ความรู้และความเชี่ยวชาญให้แก่
พระภิกษุ สามเณร ในเขตของตนให้เป็นศาสนบุคคลที่มีคุณภาพขององค์กรต่อไป 
 ๓) กำรพัฒนำศำสนทำยำท (ด้ำนกำรพัฒนำ) 
 สรุปโดยภาพรวม การพัฒนาเป็นการต่อยอดให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุด ปัจจุบันการบวช
ของกุลบุตรมีจ านวนที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดคณะสงฆ์จึงจ าเป็นที่จะต้องมีแผนในด้านการพัฒนาศาสน
ทายาท คณะสงฆ์ต้องสร้างให้ศาสนทายาทที่จะเข้ามาบวชหรือบวชแล้วให้มีศรัทธาและความรู้ที่ลึกซ้ึง
ในพระธรรม พระวินัยในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง เพ่ือเป็นตัวแทนในการสืบทอดพระพุทธศาสนา 
ขึ้นอยู่กับกัลยาณมิตรและผู้มีอ านาจในองค์กร ที่จะวางวิสัยทัศน์และมอบพันธกิจให้แก่ศาสนทายาท
เหล่านั้น ถ้าบวชมาแล้ว ไม่ได้ท าประโยชน์หรือ ไม่ใช้งานเท่าท่ีควรจะเป็นก็อาจจะเบื่อหน่ายและไม่ได้
ช่วยงานศาสนา เสริมสร้างก าลังใจ และแรงกระตุ้นให้แก่ศาสนทายาท เกิดความรัก ความศรัทธา ใน
ศาสนา และเป็นศาสนบุคคลที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการขององค์กร 
 ๔) กำรพัฒนำศำสนทำยำท (ด้ำนกำยภำวนำ) 
 คณะสงฆ์ควรส่งเสริมให้เณรที่เป็นศาสนบุคคลขององค์ ให้รู้จักวิธีการดูแลสุขภาพภาวะ
ตนเองให้แข็งแรง โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายให้ถูกสุขลักษณะ การฉันท์ภัตตาหารให้
ครบ ๕ หมู่ หรือ มีการตรวจสอบดูและจากฝ่ายปกครอง มีการตรวจสุขภาพเป็นประจ า มีการอบรม
การดูแลสุขภาพประจ าเดือนเพ่ือจะให้ศาสนทายาทรู้จักการดูแลตนเอง โดยการเชิญวิทยากรที่มี
ความรู้ด้านสุขภาพมาบรรยายถวายความรู้ นอกจากจะส่งเสริมด้านสุขภาพให้แก่พระภิกษุ สามเณร
แล้ว ควรที่จะส่งเสริมเกี่ยวกับการส ารวจกายให้เหมาะแก่สมณสารูป อบรมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ



๑๕๘ 

พัฒนาบุคลิกภาพของศาสนทายาท ทั้งทางด้านปริยัติและภาคปฏิบัติ ให้รู้จักส ารวมจริยาวัตรให้มาก
เมื่ออยู่ในที่ประชุมชน คณะสงฆ์จึงควรมีการอบรมจริยวัตร ให้แก่ศาสนทายาท อย่างถูกต้องตามหลัก
พระธรรมวินัย 
 ๕) กำรพัฒนำศำสนทำยำท (ด้ำนสีลภำวนำ) 
 สรุปโดยภาพรวม ด้านการพัฒนาศาสนทายาทด้านสีลภาวนา ศีล คือการประพฤติกาย 
วาจา ใจ ให้ เรียบร้อย ดั้ งนั้นการพัฒนาด้านศีล ในเบื้องต้น เมื่อน ากุลบุ ตรเข้ามาบวชให้
พระพุทธศาสนาแล้ว ต้องสอนให้รู้จักกิจวัตรของความเป็นพระ และความเป็นสามเณรก่อนเป็นอันดับ
แรก วัดจึงเป็นหน่วยงานแรกที่จะต้องฝึกฝนอบรมศาสนบุคคลในเขตปกครองของตนให้ด ารงอยู่ใน
พระธรรมวินัย นอกจากวัดแล้วคณะสงฆ์ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ที่เป็นแบบแผน และ
มีบทลงโทษที่ชัดเจน ในการควบคุมศาสนทายาทโดยภาพรวม ศาสนทายาทเองก็ต้องส ารวมระวังใน
สิกขาบทประพฤติให้สิ่งที่ประพฤติได้ และละในสิ่งที่ประพฤติไม่ได้ มั่นส ารวจ ตรวจสอบ ความบริสุทธิ์ 
มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง 
 ๖) กำรพัฒนำศำสนทำยำท (ด้ำนจิตภำวนำ) 
 สรุปโดยภาพรวม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือการฝึกอบรมจิตใจให้สูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป ให้
มั่นคง มีสมาธิ ไว้ใช้ควบคุมกาย ให้ประพฤติปฏิบัติถูกต้องดีงาม มั่นคงด้วยคุณธรรม เช่น มีเมตตา ไว้
เป็นคุณธรรมประจ าใจ ไม่ให้คิดเบียดเบียนกัน การพัฒนาด้านจิตภาวนาจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญและไม่
ควรมองข้าม องค์กรทางพระพุทธศาสนาเช่น วัด หรือ สถานที่ ๆเหมาะสมกับการปฏิบัติธรรม จึงเป็น
หนึ่งทางที่มีบทในการพัฒนาด้านจิตใจ โดยผู้น าทางศาสนา เป็นผู้ชี้น า เช่นพระสงฆ์ เป็นต้น ที่จะ
สามารถพัฒนาศาสนาทายาทด้านจิตภาวนาไปได้ดี ดังดังคณะสงฆ์เขตประเวศ จึงจ าเป็นที่จะมีบุคคล
กรรองรับ ผู้ที่มีความรู้และควนเชี่ยวชาญ การฝึกอบรมพัฒนาศานาทยาทให้รู้จึงเป็นสิ่งที่ต้องท าเป็น
อันดับแรก คณะสงฆ์จึงส่มเสริมกิจกรรมด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้แก่ศาสนาทายาทอย่าง
ถูกต้องเป็นเบื้องต้น เพ่ือให้มีสติ และสามาธิ มีจิตใจตั้งมั่นแน่วแน่และไม่หวั่นไหมต่อสิ่งแวดล้อม ส่วน
ให้การส่งเสริมด้านสุขภาพจิตนั้น คณะสงฆ์ควรจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพกายเป็น
เบื้องต้น เพราะเมื่อศาสนทายาทรู้จักวิธีการดูแลรักษาสุขภาพทางด้านร่างกายให้มีความสมบูรณ์ และ
แข็งแรง ห่างไกลจากโรค ก็ย่อมส่งผลไปถึงสุขภาพทางจิตใจด้วย การให้ความรู้เกี่ยวการดูและจิตใจถือ
ว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการร่วมมือกับทางภาครัฐในการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
จิต โดยการเชิญวิทยากรที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
อบรมสุขภาพจิตให้แก่ศาสนทายาทในเขต 
 ๗) กำรพัฒนำศำสนทำยำท (ด้ำนปัญญำภำวนำ) 
 สรุปโดยภาพร่วม ด้านปัญญาภาวนาเป็นสิ่งที่ส าคัญอารมณ์เป็นเรื่องของศรัทธาปัญญา
เป็นเรื่องของเหตุผลการที่จะพัฒนาศาสนาทายาทให้เป็นศาสนบุคคลที่มีคุณภาพขององค์กรนั้นต้อง



๑๕๙ 

สอนให้ศาสนทายาท รู้จ าในปริยัติ รู้จริงในปฏิบัติ และรู้แจ้งในปฏิเวธ ดังนั้นการพัฒนาศาสนทายาท
ด้านปัญญาภาวนาต้องพัฒนาให้ได้ ๓ อย่าง เริ่มต้นด้วย ๑) สุตตมยปัญญา ปัญญาเกิดจากการฟัง 
และการศึกษาเล่าเรียน ๒) จินตมยปัญญา การฝึกให้ศาสนทายาทรู้จะคิดให้เป็นระบบ ๓) ภาวนามย
ปัญญา ลงมือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นปฏิเวธ  
 

๔.๖ องค์ควำมรู้ 
 ๔.๖.๑ องค์ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรวิจัย  
 จากการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยโดยการแสดงแผนภาพ ดังแผนภาพที่ ๔.๑ 
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แผนภำพที่ ๔.๑  องค์ความรู้ที่ได้ทีร่ับจาการวิจัย 

ที่มา : องค์ความรู้ที่ได้รับจาการวิจัย 
 

 จำกแผนภำพที่ ๔.๑ องค์ความรู้ที่ได้ทีร่ับจาการวิจัย การพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีลักษณะที่ส าคัญในแต่ละด้าน โดยได้แบ่งออกเป็น ๗ ด้าน คือ ๑) 
ด้านการฝึกอบรม  ๒) ด้านศึกษา  ๓)  ด้านการพัฒนา ๔) ด้านกายภาวนา ๕) ด้านสีลภาวนา  ๖) ด้าน
จิตภาวนา ๗) ด้านปญัญาภาวนา โดยสรุปดังนี้  
 
 
 

กำรพัฒนำศำสทำยำท
ของคณะสงฆ์เขตประเวศ 

กรุงเทพมหำนคร 

๑. กำรฝึกอบรม 
๑) จัดอบรมพระนวกะ 
๒) จัดอบรมนักธรรม 
บำลี และธรรมศึกษำ 
๓) จัดอบรมพระสอน
ศีลธรรม 
 

๒. กำรศึกษำ 
๑) ส่งเสริมให้พระภิกษุ สำมเณรเรียนนักธรรม
อย่ำงต่อเนื่อง 
๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้ได้ศึกษำต่อในระดับที่
สูงขึ้น 
 

๓. กำรพัฒนำ 
๑) จัดกิจกรรมส่ ง เส ริม 
ด้ำน ศีล สมำธิ และปัญญำ 
แก่พระภิกษุ สำมเณร ทั้ง
ด้ำนปริยัติ และภำคปฏิบัต ิ
๒) จัดต้ังกองทุนกลำงเพ่ือ
กำรศึกษำโดยเฉพำะ 
 

หลักภำวนำ ๔  

๗. ปัญญำภำวนำ 
มีกำรส่งเสริมให้ศำสนทำยำทได้รับ
กำรศึกษำต่อตำมควำมถนัด เรียนรู้จำก
ปัญหำ และวิธีกำรแก้ไขปัญหำ เพ่ือให้
เกิด(โยนิโสมนสิกำร) 

๔. กำยภำวนำ 
จั ด กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม พัฒ น ำ
บุคลิกภำพให้แก่ศำสนทำยำท
และส่งเสริมสุขภำพให้ถูกต้อง
ตำมหลักโภชนำกำร 
 

๖. จิตภำวนำ 
ส่งเสริมให้มีกำรปฏิบัติวิปัสสนำกรรมฐำนให้แก่ศำสน
ทำยำทอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 

๕. สีลภำวนำ 
พัฒนำด้ำนพฤติกรรมให้แก่ศำสนทำยำทและมี
มำตรกำรควบคุม มี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีชัดเจน 



๑๖๑ 

 ๑. ด้ำนกำรฝึกอบรม  
 ๑) จัดอบรมพระนวกะ คือ คณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ควรจัดกิจกรรมจง
เสริมความรู้ให้แก่พระนวกะภายในเขต ให้ได้รับรู้เกี่ยวกับข้อวัตรปฏิบัติ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
เพ่ือให้รพะนวกะได้เสียความคิดเห็น 
 ๒) จัดอบรมนักธรรม บาลี และธรรมศึกษา คือ คณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
ควรที่จะมีการอบรมก่อนสอบ นักธรรม บาลี และธรรมศึกษา โดยจัดภายในเขตของตน เพ่ือฝึกทักษะ
บุคลากรให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
 ๓) จัดอบรมพระสอนศีลธรรม คือ คณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ควรที่จะสร้าง
บุคลากรที่จะเผยแพร่หลักวิชาในทางพระพุทธศาสนามีความรอบรู้ และมีความเชี่ยวชาญ มีไหวพริบ 
และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่สูง โดยมีการจัดการฝึกอบรมครูพระประจ าเขต เพ่ือถ่ายทอด
ทักษะการเรียนให้แก่ศาสนทายาทในเขตของตนให้มีคุณภาพ 
 
 ๒. ด้ำนกำรศึกษำ 
 ๑) ส่งเสริมให้พระภิกษุ สามเณรเรียนนักธรรมอย่างต่อเนื่อง คือ คณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ควรที่จะมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเรียนนักธรรมต่อเนื่อง คือ ให้แต่ละวัด
จัดการเรียนการสอนให้แก่พระภิกษุ สามเณรภายในวัด และในเขตปกครองควรที่จะมีการจัดโครงการ
ทดสอบความรู้ประจ าเขตกี่ท่ีจะมีการสอบจริง  
 ๒) ส่ งเสริมสนับสนุนให้ได้ศึกษาต่อในระดับที่สู งขึ้น คือ คณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร นอกจากจะส่งเริมการศึกษาเกี่ยวกับนักธรรมและ วิชาการ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญ
และจะมองข้ามไปไม่ได้เลย ดังนั้น การส่งเสริมด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น คณะสงฆ์ จึงต้องมีการ
ส่งเสริมด้านทุนทรัพย์ให้แก่ศาสนทายาทภายในเขตปกครองของตน โดยการจัดสร้างกองทุนเพ่ือ
การศึกษาโดยเฉพาะ หรือการระดมทุนในแต่ละวัดเพ่ือใช้ในการศึกษาและส่งเสริมศาสนทายาทให้มี
ความรู้ มีทักษะ เป็นที่ต้องการขององค์กรต่อไป 
 
 ๓. ด้ำนกำรพัฒนำ 
 ๑) จัดกิจกรรมส่งเสริม ด้าน ศีล สมาธิ และปัญญา แก่พระภิกษุ สามเณร ทั้งด้านปริยัติ 
และภาคปฏิบัติ คือ พัฒนาศาสนทายาทให้มีไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ในการปฏิบัติหน้าที่ 
มีกรฝึกอบรมด้านวิปัสสนากรรมฐานให้แก่ศาสนทายาทในเขต เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในแก่นแท้ของ
ชีวิต มีสติในการปฏิงาน มีความเสียสละ ชื่อสัตย์ อดทน และสามารถถ่อยทอดความรู้ให้แก่บุคคลอ่ืน
ได ้
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 ๒) จัดตั้งกองทุนกลางเพ่ือการศึกษาโดยเฉพาะ การศึกษาถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญ ในการที่
จะพัฒนาศาสนาทายาท ให้มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการขององค์กร ดังนั้นคณะสงฆ์เขตประเวศ ควรที่
จะมีกองทุนกลางเพ่ือการศึกษาและพัฒนาเพ่ือต่อยอดทักษะ ความสามารถ หรือสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่ศาสนทายาทในการเรียนรู้ และปฏิบัติหน้าที่ 
 
 ๔. ด้ำนกำยภำวนำ 
 ด้านกายภาวนานั้น คณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ควรที่จะจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาบุคลิกภาพให้แก่ศาสนทายาทและส่งเสริมสุขภาพให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ  คือ จัด
กิจกรรมพัฒนาด้านบุคลิกภาพให้แก่ศาสนาทายาท ฝึกความเป็นระเบียบและฝึกการวางตัวในที่
ประชุมชน ฝึกการนุ่งห่มที่ถูกต้องและมีรูปแบบที่ชัดเจนในการปฏิบัติร่วมกันและ มีการให้ความรู้แก่
กับการรักษาสุขภาพทางด้านร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง รู้จักการบริโภคอาหารให้ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ และจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเป็นประจ าเพ่ือลดอัตราการเจ็บป่วย และรักษาสุขภาวะ
ทางด้านร่างกายให้ถูกวิธี 
 
 ๕.สีลภำวนำ 
 ด้านสีลภาวนานั้น คณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พัฒนาด้านพฤติกรรมให้แก่ศา
สนทายาท และมีมาตรการควบคุม มี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ชัดเจน คือ ฝึกอบรมให้ศาสนทายาท
เรียนรู้ให้หลักไตรสิกขา เพ่ือละลายพฤติกรรมในการรู้ร่วมกันเป็นหมู่คณะ และฝึกให้ศาสนาทายาท
รู้จักจริยาวัตรที่ควรปฏิบัติตามพระธรรมวินัย รวมทั้งมีการจัดฝึกอบรมให้ศาสนทายาททุกคนในเขต
ปกครองรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ และสร้าง กฎ ระเบียบ และข้อ
ปฏิบัติให้แก่ศาสนทายาท และบทลงโทษอย่างเป็นรูปธรรม มีการสอดส่องตรวจตราและดูแลอย่าง
เคร่งครัด เพ่ือไม่ให้ศาสนทายาทละเมิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และพระธรรมวินัย 
 
 ๖.จิตภำวนำ 
 ด้านจิตภาวนานั้น คณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานให้แก่ศาสนทายาทอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือพัฒนาจิตใจให้แก่ศาสนาทายาท โดยเน้น
การฝึกการแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติอย่างจริงจัง เพ่ือให้รู้จักคุณค่าของสติ ฝึกให้รู้จักการควบคุม
อารมณ์และพฤติกรรมเชิงลบ สอนให้รู้จักการเสียสละ และซื่อสัตย์ มีเมตตา และสามารถน าความรู้
ด้านจิตภาวนาไปเผยแผ่ต่อไป 
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 ๗.ปัญญำภำวนำ 
 ด้านปัญญาภาวนานั้น คณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีการส่งเสริมให้ศาสน
ทายาทได้รับการศึกษาต่อตามความถนัด เรียนรู้จากปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้เกิด(โยนิโส
มนสิการ) คือ ฝึกให้ปฏิบัติงานจริง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ รู้จักการแก้ไขปัญหา และ
ส่งเสริมให้มีการศึกษา และการปฏิบัติหน้าที่ตามความถนัด เพ่ือให้เกิดทักษะ และความช านาญในงาน
ของตนเอง  เพ่ือให้เกิด (โยนิโสมนสิการ) คือ สามารถให้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้อย่า
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการคิด พิจารณาอย่างที่ถ้วน เป็นระบบ ละเอียดรอบครอบ 
และพัฒนาให้เป็นศาสนทายาทที่มีคุณภาพขององค์กรต่อไป 
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 ๔.๖.๒ องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรสังเครำะห์งำนวิจัย 
 

 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

กำรพัฒนำศำสนทำยำท 

 

หลักพัฒนำ 

ทรัพยำกรมนุษย ์

กำรอบรม 

กำรศึกษำ 

กำรพัฒนำ 

 

หลักภำวนำ ๔ 

กำยภำวนำ 

สีลภำวนำ 

จิตภำวนำ 

ปัญญำภำวนำ 

 
 

มีปัญญำ 

มีทักษะ มีควำมสำมำรถ ขำดทักษะ 

มีควำมตั้งใจ ขำควำมตั้งใจ ขำดควำมต้ังใจ 
 

ต้นทุนมนษุย ์ ขำดกำรรวมกลุ่ม 
 

ต้นทุนมนษุย ์
 

ผลกำรด ำเนินกำร 
ตำมหลักพัฒนำศำนทำยำท

ร่วมกับ 
หลักภำวนำ ๔ 

สุขภำพ 

สุข 

สมรรถภำพ 

ทุกข ์

สูง 

ต่ ำ 

คุณภำพ เกณฑ์ต่ ำ ได้มำตรฐำน 

ศำสนทำยำท 

แผนภำพที่ ๔.๒  องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 
ที่มา : จากสังเคราะห์จากผู้วิจัย 
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 จำกแผนภำพที่ ๔.๒ องค์ความรู้ที่ได้จาการสังเคราะห์งานวิจัย การพัฒนาศาสนทายาท
ของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีลักษณะที่ส าคัญในแต่ละด้าน  โดยได้แบ่งออกเป็น  
๗ ด้าน คือ ๑) ด้านการฝึกอบรม  ๒) ด้านศึกษา  ๓)  ด้านการพัฒนา ๔) ด้านกายภาวนา 

๕) ด้านสีลภาวนา ๖) ด้านจิตภาวนา ๗) ด้านปัญญาภาวนา โดยสรุปดังนี้  
 การพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ตามแนวคิด ทฤษฏี 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ประกอบด้วย การฝึกอบรม การศึกษา การพัฒนา และการพัฒนาศาสน
ทายาทตามหลักภาวนา ๔ จะท าให้ศาสนทายาทมีปัญญา มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ มีทักษะ การ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะตน มีสมรรถภาพที่เป็นที่ ต้องการ
ขององค์กร มีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ และมีคุณภาพพร้อมที่จะใช้งาน จนการเป็นศาสนทายาทที่
สมบูรณ์แบบ ตามท่ีองค์กรต้องการ 
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๕.๑ สรุปผลกำรวิจัย 

              �ñ�ú�Ö���ø�ü�	�Ý���÷�Ù�ø�����Ü�î�
���ð�ñ���a�ü�	�Ý���÷�Ý���Ö�ú�`���ü�ë���Ü�ð�ø�����é���î�ÿ�����Ù���â�ì�
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�Ù�è���ÿ�Ü�Û�d���×�ê�ð�ø�����ü�ý�ð�Ö�ø��Ü���ì�ó�ö�����î�Ù�ø�ð�ê���ö�ü���ê�ë��ð�ø���ÿ�Ü�Ù�d���î�Ö���ø�ü�	�Ý���÷�é���Ü�î�
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 ๕.๑.๑ ข้อมูลสถำนภำพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม 
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 ๕.๑.๒ ระดับควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรพัฒนำศำนสนทำยำทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหำนคร 

 �Ö���ø�ü�	���Ù�ø�������d�ø���é���ï�Ù�ü���ö�Ù�	�é�������î�×���Ü�ó�ø���õ�	�Ö�þ��ð�ÿ���ö���è�ø�ì�
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�ê�`���Ö���ø�ó���ç�î���ý���î�ÿ�î�ì���÷���ì
�×���Ü�Ù�è���ÿ�Ü�Û�d���×�ê�ð�ø�����ü�ý�ð�Ö�ø��Ü���ì�ó�ö�����î�Ù�ø�ð�é���Ü�ê�`�����ð�î�
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�"���ð�ó�ø���õ�	�Ö�þ��ð�ÿ���ö���è�ø�ö�
�Ù�ü���ö�Ù�	�é�������î�ê�`���Ö���ø�ó���ç�î���ý���î�ÿ�î�ì���÷���ì�×���Ü�Ù�è���ÿ�Ü�Û�d���×�ê�ð�ø�����ü�ý�ð
�Ö�ø��Ü���ì�ó�ö�����î�Ù�ø�ð�ê���ö�ì�ù�þ�ã�
�Ö���ø�ó���ç�î���ì�ø���ó�÷���Ö�ø�ö�î��þ�÷�d�ð���î�õ���ó�ø�ü�ö���÷���`���î�ø���é���ï�ö���Ö �	 =�$.�*�*��ð 
S.D. = �!.�(�*�
�ð���ú�����ö�������ó�	�Ý���ø�è�����ð�h�î�ø���÷�é�a���î�ð�ó�ï�ü�`���ð���÷���`���î�ø���é���ï�ö���Ö�ì��Ö�é�a���î    
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๕.๑.๓ ผลกำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นของพระภิกษุมีต่อกำรพัฒนำศำนสนทำยำทของ
คณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร จ ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล 

 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระภิกษุมีต่อ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ 
พรรษา ต าแหน่งทางคณะสงฆ์ วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 
สมมติฐานที่ ๑-๖ ดังนี้ 
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 �"���ð�Ý�������î�Ö�ê���ö�����÷��ðผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F – test แบบข้อมูล ๒ กลุ่มที่เป็น
อิสระต่อกันที่ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕ พบว่าพระภิกษุ สามเณรที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การพัฒนาศานสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย  

 �#���ð�Ý�������î�Ö�ê���ö�ó�ø�ø�þ���ðผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F – test แบบข้อมูล ๒ กลุ่มที่เป็น
อิสระต่อกันที่ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕ พบว่าพระภิกษุ สามเณรที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการพัฒนาศานสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย  

 �$���ð�Ý�������î�Ö�ê���ö�ê���������î�`�Ü�ì���Ü�Ù�è���ÿ�Ü�Û�d�ðผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F – test แบบ
ข้อมูล ๒ กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันที่ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕ พบว่าพระภิกษุ สามเณรที่มีต าแหน่งทาง
คณะสงฆ์ ไม่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาศานสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  

�%���ð�Ý�������î�Ö�ê���ö�ü��ç�	�Ö���ø�ý���Ö�þ���ÿ���ö���â�ðผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F – test แบบข้อมูล  
๒ กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันที่ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕ พบว่าพระภิกษุ สามเณรที่มีวุฒิการศึกษาสามัญ 
ไม่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาศานสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

�&���ð�Ý�������î�Ö�ê���ö�ü��ç�	�Ö���ø�ý���Ö�þ���ì���Ü�í�ø�ø�ö�ðผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F – test แบบข้อมูล 
๒ กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันที่ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕ พบว่าพระภิกษุ สามเณรที่มี�ü��ç�	�Ö���ø�ý���Ö�þ���ì���Ü
�í�ø�ø�ö�ðไม ่ต ่างก ัน ม ีความคิดเห ็นต่อการพัฒนาศานสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

 �'���ð�Ý�������î�Ö�ê���ö�ü��ç�	�Ö���ø�ý���Ö�þ�����ð�ø�
�÷�â�í�ø�ø�ö�ðผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F – test 
แบบข้อมูล ๒ กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันที่ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕ พบว่าพระภิกษุ สามเณรที่มี�ü��ç�	
�Ö���ø�ý���Ö�þ�����ð�ø�
�÷�â�í�ø�ø�ö�ðต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาศานสนทายาทของคณะสงฆ์เขต
ประเวศ กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

���ö�������ó�	�Ý���ø�è�����ð�h�î�ø���÷�é�a���î�ó�ï�ü�`���ð �ó�ø���õ�	�Ö�þ��ÿ���ö���è�ø�ì�
���ö�
�ð�����÷��ð�ö�
�ó�ø�ø�þ���ð���ú���ö�
 
�ü��ç�	�Ö���ø�ý���Ö�þ�����ð�ø�
�÷�â�í�ø�ø�ö�ð�ê�`���Ü�Ö���î�ð�ð�ö�
�Ù�ü���ö�Ù�	�é�������î�ê�`��การพัฒนาศานสนทายาทของคณะสงฆ์เขต
ประเวศ กรุงเทพมหานคร ด้านการฝึกอบรม�ðด้านการศึกษา ด้านการพัฒนา ด้านกายภาวนา ด้านสีล
ภาวนา ด้านจิตภาวนา และด้านปัญญาภาวนา ���ê�Ö�ê�`���Ü�Ö���î ���÷�`���Ü�ö�
�î���÷�ÿ�����Ù���â�ì���Ü�ÿ�ë�	�ê�	�ì�
���ø���é���ï�ð�!���!�&�ð
�Ý���Ü�÷���ö�ø���ï�ÿ�ö�ö�ê�	�å���î�ì�
���ê�����Ü���ü�a 

๕.๑.๔ ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรพัฒนำศำนสนทำยำทของ  
คณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 

 �ð�f�â�����ð����ð�ÿ�ø�ø�Ù�ð���ú���×�a�����ÿ�î�����î�����Ö�
���÷�ü�Ö���ï�Ö���ø�ó���ç�î���ý���î�ÿ�î�ì���÷���ì�×���Ü�Ù�è���ÿ�Ü�Û�d���×�ê
�ð�ø�����ü�ý�ð�Ö�ø��Ü���ì�ó�ö�����î�Ù�ø  



�"�(�! 

 ๑) กำรฝึกอบรม 
 ปัญหำ อุปสรรค �ì�
�����Ö�
���÷�ü�Ö���ï�Ö���ø�ó���ç�î���ý���î�ÿ�î�ì���÷���ì�×���Ü�Ù�è���ÿ�Ü�Û�d���×�ê�ð�ø�����ü�ý�ð
�Ö�ø��Ü���ì�ó�ö�����î�Ù�ø�ð�ð�é�a���î�Ö���ø�ò�Y�Ö���ï�ø�ö �ó�ï�ü�`�� 

�"���ð�ÿ�ë���î�ì�
�����î�Ö���ø�Ý���é�Ö�	�Ý�Ö�ø�ø�ö�ê�`���Ü���×���Ü�Ù�è���ÿ�Ü�Û�d���×�ê�ð�ø�����ü�ý�÷���Ü���ö�`���ð�h�î�ê���������î�`�Ü�ì�
���ê�����Ü���÷�`���Ü
���ð�h�î�ì���Ü�Ö���ø�ð 

�#���ð�ó�ø���ü�	�ì�÷���Ö�ø�ñ���a�ë�ü���÷�Ù�ü���ö�ø���a�÷���Ü�ö�
�Ý�����î�ü�î�î�a���÷�ð 
�$���ð�Ö���ø���ï�ø�ö�����a���ê�`�ú���Ù�ø�����Ü�ÿ�`�ü�î�����â�`�÷���Ü���ð�h�î�Ö���ø�î�����Ü�ô�f�Ü�ï�ø�ø�÷���÷�ð���é�÷�÷���Ü�×���é�ÿ�������ì�
���ì���î�ÿ�ö���÷�ð 

 ข้อเสนอแนะ ���Ö�
���÷�ü�Ö���ï�Ö���ø�ó���ç�î���ý���î�ÿ�î�ì���÷���ì�×���Ü�Ù�è���ÿ�Ü�Û�d���×�ê�ð�ø�����ü�ý�ð�Ö�ø��Ü���ì�ó�ö�����î�Ù�ø�ð�ð
�é�a���î�Ö���ø�ò�Y�Ö���ï�ø�ö�ð�ó�ï�ü�`�� 

�"���ð�Ù�è���ÿ�Ü�Û�d���×�ê�ð�ø�����ü�ý�Ù�ü�ø�ö�
�ÿ�ë���î�ì�
�����î�Ö���ø�Ý���é�Ö�	�Ý�Ö�ø�ø�ö���ÿ�ø�	�ö�ì���Ö�þ���Ö���ø���ï�ø�ö�ì�
�����ð�h�î
�ý���î�÷�d�Ö�ú���Ü�ð�ø���Ý�������×�ê�ð 

�#���ð�Ù�è���ÿ�Ü�Û�d���î���×�ê�ð�ø�����ü�ý�Ù�ü�ø�ò�Y�Ö�ó�ø���ü�	�ì�÷���Ö�ø�ø��`�î�����ö�`�����a�ö�
�Ù�ü���ö���ß�
���÷�ü�ß���â���î�Ö���ø�����a
�Ù�ü���ö�ø���a���Ö�`�ý���ÿ�î�ì���÷���ì���î���×�ê�ð 

�$���ð�Ù�è���ÿ�Ü�Û�d���×�ê�ð�ø�����ü�ý�÷���Ü�×���é�ÿ�������ì�
���ì���î�ÿ�ö���÷���î�Ö���ø�����a�Ù�ü���ö�ø���a���Ö�`�ý���ÿ�î�ì���÷���ì�ð 

๒) ด้ำนกำรศึกษำ 
 ปัญหำ อุปสรรค �ì�
�����Ö�
���÷�ü�Ö���ï�Ö���ø�ó���ç�î���ý���î�ÿ�î�ì���÷���ì�×���Ü�Ù�è���ÿ�Ü�Û�d���×�ê�ð�ø�����ü�ý�ð
�Ö�ø��Ü���ì�ó�ö�����î�Ù�ø�ð�ð�é�a���î�Ö���ø�ý���Ö�þ�� �ó�ï�ü�`�� 
 �"���ð�×���é���Ü�	�î�Ö���Ü�ì��î�ÿ�î���ï�ÿ�î��î�ì�
�����ð�h�î�Ö���Ü�ì��î�ÿ�`�ü�î�Ö�ú���Ü���î�Ö���ø�ÿ�`�Ü���ÿ�ø�	�ö�ý���ÿ�î�ì���÷���ì�õ���÷���î���×�ê�ð 
 �#���ð�ý���ÿ�î�ì���÷���ì�×���é���ø�Ü�Ý���Ü���Ý�����a�Ö���ø�ì�
���Ý���ý���Ö�þ���ê�`���ð 
 �$���ð�ü���é���î���×�ê���ö�`�ö�
�î���÷�ï���÷�ÿ�î���ï�ÿ�î��î�����a�ý���Ö�þ���ê�`�����î�ø���é���ï�ì�
���ÿ���Ü�×�����î�ð 
�ð�ð�ð�ð�ð�ð�ð�ð�ð�ð�ð�ðข้อเสนอแนะ ���Ö�
���÷�ü�Ö���ï�Ö���ø�ó���ç�î���ý���î�ÿ�î�ì���÷���ì�×���Ü�Ù�è���ÿ�Ü�Û�d���×�ê�ð�ø�����ü�ý�ð�Ö�ø��Ü���ì�ó�ö�����î�Ù�ø�ð�ð
�é�a���î�Ö���ø�ý���Ö�þ�� �ó�ï�ü�`�� 
 �"���ð�Ù�è���ÿ�Ü�Û�d���×�ê�ð�ø�����ü�ý�Ù�ü�ø�ö�
�Ö���ø�ø�`�ü�ö�ö�������î�Ö���ø�Ý���é�ê�����Ü�Ö���Ü�ì��î�Ö�ú���Ü���î�Ö���ø�ì�
���Ý���ÿ�`�Ü���ÿ�ø�	�ö
�ý���ÿ�î���ì���÷���ì�����a�ö�
�Ù�ü���ö�ø���a�ì�
���ÿ���Ü�×�����î 
 �#���ð�Ù�ü�ø�ö���ï�ø���Ü�ü���ú���ø�����Ý���ì��î�Ö���ø�ý���Ö�þ�������a�ÿ�������ø���ï�ð�ó�ø���õ�	�Ö�þ��ð�ÿ���ö���è�ø�ñ���a�ì�
���ê�a���Ü�Ö���ø�ý���Ö�þ���ê�`��
�����a�ÿ�ë���î�ì�
���ê�`���Ü�� 
 �$���ð���÷���Ö�����a���ê�`�ú���ü���é���î���×�ê�ö�
�Ö���ø�ÿ�`�Ü���ÿ�ø�	�ö�����a�ó�ø���õ�	�Ö�þ��ÿ���ö���è�ø�ð���é�a�ø���ï�Ö���ø�ý���Ö�þ�����î�ø���é���ï�ì�
��
�ÿ���Ü�×�����î�ð���÷�`���Ü�ì�����ü�ë���Ü�ð 

 ๓) ด้ำนกำรพัฒนำ 
  ปัญหำ อุปสรรค �ì�
�����Ö�
���÷�ü�Ö���ï�Ö���ø�ó���ç�î���ý���î�ÿ�î�ì���÷���ì�×���Ü�Ù�è���ÿ�Ü�Û�d���×�ê�ð�ø�����ü�ý�ð
�Ö�ø��Ü���ì�ó�ö�����î�Ù�ø�ð�ð�é�a���î�Ö���ø�ó���ç�î�� �ó�ï�ü�`�� 



�"�(�" 

�"���ð�ð�f�Ý�Ý��ï���î�ó�ø���õ�	�Ö�þ��ð�ÿ���ö���è�ø���î���×�ê�ð�ö�
�Ý�����î�ü�î�ú�é�ú�Ü�ð�#���ð���ö�������ó�ø���õ�	�Ö�þ��ð�ÿ���ö���è�ø�ð�ì�
���ÿ�������ø���Ý
�Ö���ø�ý���Ö�þ���ê���ö�ì�
���ê�î�ð�ø���ø�ë�î���ð�ÿ�`�ü�î�ö���Ö�Ý���ÿ���Ö�×���ú�����ó�ý�ð�����Ö���ð�ð�ø���Ö���ï�����ß�
�ó�ð�Ý�����î�ü�î�ð�$�ð�ø���ð 

�$���ð�Ù�è���ÿ�Ü�Û�d�×���é�î���÷�ï���÷���î�Ö���ø�ß���Ö�ß�ü�î�����a���Ö�	�é�ý���ÿ�î�ì���÷���ì���ó�	���ö�ð 
ข้อ เสนอแนะ �� �Ö�
�� �÷�ü�Ö���ï �Ö���ø�ó���ç�î �� �ý�� �î �ÿ�î �ì �� �÷���ì �×���Ü�Ù�è���ÿ�Ü�Û�d���×�ê�ð�ø���� �ü�ý�ð

�Ö�ø��Ü���ì�ó�ö�����î�Ù�ø�ð�ð�é�a���î�Ö���ø�ó���ç�î�� �ó�ï�ü�`�� 
�"���ð�Ù�è���ÿ�Ü�Û�d���×�ê�ð�ø�����ü�ý�Ù�ü�ø�ö�
�î���÷�ï���÷���î�Ö���ø�ÿ�ø�ø�����ý���ÿ�î�ì���÷���ì���ó�	���ö 
�#���ð�Ù�ü�ø�ö�
�Ö���ø�ÿ�ø�a���Ü���ø�Ü�Ý���Ü���î�ð���ø�����ö���ï���ö���÷�Ü���î�����a�ý���ÿ�î�ì���÷���ì�����a�ð�ä�	�ï���ê�	���î�a���ì�
���ê���ö�ÿ���÷
�Ö���ø�ý���Ö�þ���ì�
���ÿ�������ø���Ý�ö���ð 
�$���ð�Ù�è���ÿ�Ü�Û�d�Ù�ü�ø�ð�ä�	�ï���ê�	�Ö���ø���ß�	�Ü�ú��Ö���ó�������Ý���ÿ�ø�ø�����ý���ÿ�î�ì���÷���ì���×�a���ö���ï�ü�ß�����a

�ó�ø���ó��ì�í�ý���ÿ�î���ð 

             ๔) ด้ำนกำยภำวนำ 
             ปัญหำ อุปสรรค �ì�
�����Ö�
���÷�ü�Ö���ï�Ö���ø�ó���ç�î���ý���î�ÿ�î�ì���÷���ì�×���Ü�Ù�è���ÿ�Ü�Û�d���×�ê�ð�ø�����ü�ý�ð
�Ö�ø��Ü���ì�ó�ö�����î�Ù�ø�ð�ð�é�a���î�Ö���÷�õ���ü�î�� �ó�ï�ü�`�� 

�"���ð�ÿ��×�õ���ó�ì���Ü�é�a���î�ø�`���Ü�Ö���÷���ö�`�Ù�`���÷���×���Ü���ø�Ü�ð���ö�`�Ù�`���÷�ö�
���î�`�ü�÷�Ü���î�ø���å�ï���ú�ö���ê�ø�ü�Ý�ÿ��×�õ���ó 
�#���ð�õ���ê�ê�������ø�ì�
���Þ���î�ì�
�����ð�h�î���÷���`���ð�h�î�ð�ø���Ý�����ð�ï�a���Ü�ü���î�Ö���ë���Ö�ê�a���Ü�ê���ö���ú���Ö���õ�ß�î���Ö���ø�ð�ï�a���Ü�ü���î�Ö�����ö�`

�ë���Ö�ê�a���Ü�ê���ö���ú���Ö���õ�ß�î���Ö���ø�ð 
�$���ð�ÿ�	���Ü���ü�é�ì�
�����÷���`�����ý���÷�����Ö���ý���ö�`�Ù�`���÷�ë�`���÷���ì�ð���ö�`�ë���Ö�ÿ��×�ú���Ö�þ�è���ð 

 ข้อเสนอแนะ ���Ö�
���÷�ü�Ö���ï�Ö���ø�ó���ç�î���ý���î�ÿ�î�ì���÷���ì�×���Ü�Ù�è���ÿ�Ü�Û�d���×�ê�ð�ø�����ü�ý�ð�Ö�ø��Ü���ì�ó�ö�����î�Ù�ø�ð�ð
�é�a���î�Ö���÷�õ���ü�î�� �ó�ï�ü�`�� 

�ð�ð�"���ð���÷���Ö�����a�ö�
�Ö���ø�Ý���é�ê�ø�ü�Ý�ÿ��×�õ���ó���Ö�`�ó�ø���õ�	�Ö�þ��ð�ÿ���ö���è�ø�ð���î���×�ê���÷�`���Ü�ÿ�ö���������ÿ�ö���ð 
�#���ð���÷���Ö�����a�ö�
�Ö���ø�Ý���é�Ö�	�Ý�Ö�ø�ø�ö�����a�Ù�ü���ö�ø���a���î�é�a���î���õ�ß�î�����÷�`���Ü�ë���Ö�ÿ��×�ú���Ö�þ�è�����Ö�`�ó�ø���õ�	�Ö�þ��ð

�ÿ���ö���è�ø�ð���î���×�ê���÷�`���Ü�ì�����ü�ë���Ü�ð 
�$���ð�Ù�ü�ø�ö�
���î�`�ü�÷�Ü���î�õ���Ù�ø���å�ÿ�`�Ü���î�`�ü�÷�Ü���î�ÿ���í���ø�è���ÿ��×�ö���ê�ø�ü�Ý�ÿ���ï�ð���ú���ð�ø���ï�ð�ø��Ü���Ö�a���×�ð�ì�
��

���÷���`�����ý���÷�����a�ë���Ö�ÿ��×�ú���Ö�þ�è���ð�ÿ�������é�ð�ð�ø���ý�Ý���Ö�ö�ú�ó�	�þ�ð 

๕) ด้ำนสีลภำวนำ 
             ปัญหำ อุปสรรค �ì�
�����Ö�
���÷�ü�Ö���ï�Ö���ø�ó���ç�î���ý���î�ÿ�î�ì���÷���ì�×���Ü�Ù�è���ÿ�Ü�Û�d���×�ê�ð�ø�����ü�ý�ð
�Ö�ø��Ü���ì�ó�ö�����î�Ù�ø�ð�ð�é�a���î�ÿ�
�ú�õ���ü�î�� �ó�ï�ü�`�� 
 �"���ð�ó�ø���õ�	�Ö�þ��ð�ÿ���ö���è�ø�ð�ñ���a�ï�ü�ß�����ö�`�ð�÷���Ü���ö�`�Ù�`���÷���×�a�����Ý���î�×�a���ü���ê�ø�ð�ä�	�ï���ê�	�×���Ü�ó�ø���í�ø�ø�ö�ü�	�î���÷�ð�Ý���Ü�ö�

�Ö���ø�ú�`�ü�Ü�ú�����ö�	�é�ð���ú���Ý�é�Ý�������î�ü�ì���Ü�Ö���ø�ð�ä�	�ï���ê�	�ì�
���ñ�	�é�ð 
 �#���ð���î���ê�`�ú���ü���é�ö�
�ø���ð���ï�ï�ð�×�a���ï���Ü�Ù���ï�ð���ú�����î�ü�ì���Ü�Ö���ø�ð�ä�	�ï���ê�	�ð�ì�
�����ê�Ö�ê�`���Ü�Ö���î�����Ö���ð�ï�a���Ü�ð 



�"�(�# 

 ข้อเสนอแนะ ���Ö�
���÷�ü�Ö���ï�Ö���ø�ó���ç�î���ý���î�ÿ�î�ì���÷���ì�×���Ü�Ù�è���ÿ�Ü�Û�d���×�ê�ð�ø�����ü�ý�ð�Ö�ø��Ü���ì�ó�ö�����î�Ù�ø�ð�ð
�é�a���î�ÿ�
�ú�õ���ü�î�� �ó�ï�ü�`�� 

�"���ð���÷���Ö�����a�ö�
�Ö���ø�ÿ���é�ÿ�`���Ü�é�����ú�Ù�ü���ö���ð�h�î�ó�ø���õ�	�Ö�þ��ð�ÿ���ö���è�ø�ñ���a�ï�ü�ß�����ö�`���ð�h�î�Ö�ø�è�
�ó�	���ý�þ�ð���é�÷
�ö�
�ó�ø���ó�
�����ú�
���÷�Ü���î�Ö���ø�ò�Y�Ö�Ù�ü���ö���ð�h�î�ø�����ï�
�÷�ï�ð���ú�������a�ø���a���ú���Ö�ó�ø���í�ø�ø�ö�ü�	�î���÷�ð���÷�`���Ü�ß���é���Ý�î�ð�ü�`���ÿ�	���Ü���é�ì�������é�a�ð���ø����
�ÿ�	���Ü���é�a�ì�������ö�`���é�a�ð���é�÷�����a�ñ���a�ð�Ö�Ù�ø���Ü���ê�`�Ü�ê�����Ü�Ù���é���ú�����Ö�ð���î���ê�`�ú���ü���é���÷�`���Ü���ð�h�î�ì���Ü�Ö���ø�ð 

�#���ð���÷���Ö�ö�
�Ö�ã�ø�����ï�
�÷�ï�ð���ï�ï���ñ�î�ð���ú���×�a���ï���Ü�Ù���ï�ì�
�����ð�h�î�Ö�ú���Ü�ß���é���Ý�î�ð���î�Ö���ø�ð�ä�	�ï���ê�	���î�Ö���ø���×�a��
�ø�`�ü�ö�ì�����Ö�	�Ý�Ö�ø�ø�ö���ð�h�î���ö���`�Ù�è���ð�ì�
�����ð�h�î���î�ü�ì���Ü�ÿ���Ö�ú�ð 

๖) ด้ำนจิตภำวนำ 
            ปัญหำ อุปสรรค �ì�
�����Ö�
���÷�ü�Ö���ï�Ö���ø�ó���ç�î���ý���î�ÿ�î�ì���÷���ì�×���Ü�Ù�è���ÿ�Ü�Û�d���×�ê�ð�ø�����ü�ý�ð
�Ö�ø��Ü���ì�ó�ö�����î�Ù�ø�ð�ð�é�a���î�Ý�	�ê�õ���ü�î�� �ó�ï�ü�`�� 

�"���ð�ó�ø���õ�	�Ö�þ��ð�ÿ���ö���è�ø���î�ð�f�Ý�Ý��ï���î�ð�������î���Ö�`�ú���õ�ÿ���Ö�Ö���ø���ö���Ö�Ö�ü�`���Ù�ü���ö�ë���Ö�ê�a���Ü�ð�#���ð���ö�������ÿ���Ü�Ù�ö
���Ý�ø�	�â�ó�ø���õ�	�Ö�þ��ð�ÿ���ö���è�ø���î�ð�f�Ý�Ý��ï���î�ð�×���é���	�ø�	�ð�����ê���ð�ð���ð���ö�`���ö�����î�ò�Y�Ö�Ý�	�ê�����a�ê�����Ü�ö�����î�ð�ê���ö���ú���Ö�ó�ø���í�ø�ø�ö�ü�	�î���÷�ð
�÷���é�ë�����������Ö�ã���Ö�è�æ�d�ð�ì���Ü���ú�Ö�ö���Ö���Ö�	�î���ð�ð 

ข้อ เสนอแนะ �� �Ö�
�� �÷�ü�Ö���ï �Ö���ø�ó���ç�î �� �ý�� �î �ÿ�î �ì �� �÷���ì �×���Ü�Ù�è���ÿ�Ü�Û�d���×�ê�ð�ø���� �ü�ý�ð
�Ö�ø��Ü���ì�ó�ö�����î�Ù�ø�ð�ð�é�a���î�Ý�	�ê�õ���ü�î�� �ó�ï�ü�`�� 

�"���ð���÷���Ö�����a�ó�ø���õ�	�Ö�þ��ð�ÿ���ö���è�ø�ð�ø���a�Ý���Ö�Ù�����ü�`���ó���ð�ö�����î�ð�ä�	�ï���ê�	�ê���ö���ú���Ö�ð���ú�����î�ü�ì���Ü�×���Ü
�ó�ø���ó��ì�í�ý���ÿ�î�����÷�`���Ü�ë���Ö�ê�a���Ü�ð���é�÷�Ö���ø�Ý���é���Ù�ø�Ü�Ö���ø���ï�`�Ü�ð�f�î�Ù�ü���ö�ÿ��×�Ù�����ÿ���`�ÿ���Ü�Ù�ö�ð�Ý���é�ê�����Ü�Ö���Ü�ì��î�ÿ���í���ø�è��
�ÿ�Ü���Ù�ø�������d�ß�`�ü�÷�����ú�����ñ���a�ê�Ö�ì��Ö���é�a�÷���Ö�ð���ø�����ß�`�ü�÷�����ú�����ü���é�ì�
���ì��ø�Ö���î�é���ø 

�#���ð���÷���Ö�����a�ö�
�Ö���ø�ð�ú���Ö�ò�f�Ü�Ù�`���î�	�÷�ö�ì�
���ë���Ö�ê�a���Ü�����a�Ö���ï�ý���ÿ�î�ì���÷���ì�ð���é�÷�Ö���ø�ð���ï�ø�ö�ì�����Ü�ì���Ü�é�a���î
�ì�ù�þ�ä�
�ð���ú���õ���Ù�ð�ä�	�ï���ê�	�ø�`�ü�ö�Ö���î���ð�h�î���ö���`�Ù�è�����î���×�ê�ð�����ì�	�ê�÷�d�ú���ð�#�ð�Ù�ø�����Ü�ð 

๗) ด้ำนปัญญำภำวนำ 
            ปัญหำ อุปสรรค �ì�
�����Ö�
���÷�ü�Ö���ï�Ö���ø�ó���ç�î���ý���î�ÿ�î�ì���÷���ì�×���Ü�Ù�è���ÿ�Ü�Û�d���×�ê�ð�ø�����ü�ý�ð
�Ö�ø��Ü���ì�ó�ö�����î�Ù�ø�ð�ð�é�a���î�ð�f�â�â���õ���ü�î�� �ó�ï�ü�`�� 

�"���ð�÷���Ü�é�a���÷�ð�ø���ÿ�ï�Ö���ø�ð�ö�
�Ù�ü���ö�Ù�	�é�ì�
���÷���Ü���ö�`���ð�h�î�ø���ï�ï�ð�×���é���ñ�î�ð�×���é�Ö���ø�é�������î�	�î�Ü���î�ì�
���ë���Ö�ê�a���Ü�ð
�×���é�Ö���ø���Ö�a���×�ð�f�â�����ì�
���ê�����Ü�Ý��é�ð�ö�
�ð�ø���ÿ�	�ì�í�	�õ���ó�î�a���÷�ð 

�#���ð�÷���Ü�×���é�Ö���ø�ó�	�Ý���ø�è���ð�ü�	�î���Ý�ð���ê�ø�`�ê�ø���Ü�ð���ú���×���é���Ü�Ù�d�Ù�ü���ö�ø���a�ì�
���ë���Ö�ê�a���Ü�ð 
ข้อเสนอแนะ �ì�
���ì�
�����Ö�
���÷�ü�Ö���ï�Ö���ø�ó���ç�î���ý���î�ÿ�î�ì���÷���ì�×���Ü�Ù�è���ÿ�Ü�Û�d���×�ê�ð�ø�����ü�ý�ð

�Ö�ø��Ü���ì�ó�ö�����î�Ù�ø�ð�ð�é�a���î�ð�f�â�â���õ���ü�î���ð�ó�ï�ü�`�� 
�"���ð�Ù�ü�ø�ö�
�Ö���ø�ò�Y�Ö���ï�ø�ö���ÿ�ø�	�ö�ÿ�ø�a���Ü�Ù�ü���ö�ø���a�ð�Ù�ü���ö�Ù�	�é�Ù�ü���ö���×�a�����Ý�ð�����a�ý���ÿ�î�ì���÷���ì�ø���a�Ý���Ö�Ù�	�é�ð

�ó�	�Ý���ø�è���ð�ø���a�Ý���Ö�ü�	�î�	�Ý�Þ���÷�ð���ú�����Ö�a���×�ð�f�â�����ð�é�a�ü�÷�Ö���ø�ð�ä�	�ï���ê�	���ú���Ö���ò�Y�Ö�ò�î�����a�ß�����î���â�ð�é�a�ü�÷�ê�î�����Ü 



�"�(�$ 

๕.๒ อภิปรำยผลกำรวิจัย    

�Ö���ø���õ�	�ð�ø���÷�ñ�ú�Ö���ø�ü�	�Ý���÷�Ù�ø�����Ü�î�
���ð�Ý���Ö�ú�`���ü�ë���Ü�Ö���ø�ó���ç�î���ý���î�ÿ�î�ì���÷���ì�×���Ü�Ù�è���ÿ�Ü�Û�d���×�ê
�ð�ø�����ü�ý�ð�Ö�ø��Ü���ì�ó�ö�����î�Ù�ø�ð���é�÷�ñ���a�ü�	�Ý���÷�Ý���Ö�ú�`���ü�ë���Ü�ð�ø�����é���î�ÿ�����Ù���â���ú���î�`���ÿ�î���Ý���ú���î�����ö�����õ�	�ð�ø���÷�é���Ü�î�
���ð 

 
๕.๒.๑. ระดับควำมคิดเห็นของพระภิกษุ สำมเณรที่มีต่อกำรพัฒนำศำนสนทำยำทของคณะ

สงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร จ ำแนกโดยภำพรวมและรำยด้ำน  

 ด้ำนภำพรวม�ð�ó�ø���õ�	�Ö�þ��ð�ÿ���ö���è�ø�ì�
���ö�
�ê�`���Ö���ø�ó���ç�î���ý���î�ÿ�î�ì���÷���ì�×���Ü�Ù�è���ÿ�Ü�Û�d���×�ê
�ð�ø�����ü�ý�ð�Ö�ø��Ü���ì�ó�ö�����î�Ù�ø�ð���é�÷�õ���ó�ø�ü�ö�ð���÷���`���î�ø���é���ï�ö���Ö�ð(X =�$���*�*, S.D. = �!���(�*�
 ���ÿ�é�Ü�����a�������î�ü�`���ð
�Ö���ø�ó���ç�î���ý���ÿ�î�ì���÷���ì�ð���î�é�a���î�Ö���ø�ò�Y�Ö���ï�ø�ö�ð�é�a���î�Ö���ø�ý���Ö�þ���ð�é�a���î�Ö���ø�ó���ç�î���ð�é�a���î�Ö���÷�õ���ü�î���ð�é�a���î�ÿ�
�ú
�õ���ü�î���ð�ð�é�a���î�Ý�	�ê�õ���ü�î���ð���ú���é�a���î�ð�f�â�â���õ���ü�î���ð�Ý���Ü�ì���������a�î���Ö���ø�
�÷�î�ö�
�Ù�ü���ö�Ù�	�é�������î���Ö�
���÷�ü�Ö���ï�Ö���ø�ó���ç�î��
�ý���î�ÿ�î�ì���÷���ì�×���Ü�Ù�è���ÿ�Ü�Û�d���×�ê�ð�ø�����ü�ý�ð�Ö�ø��Ü���ì�ó�ö�����î�Ù�ø�ð�ð���é�÷�õ���ó�ø�ü�ö�ð���÷���`���î�ø���é���ï�ö���Ö�ð�à�����Ü
�ÿ���é�Ù�ú�a���Ü�Ö���ï�Ü���î�ü�	�Ý���÷�×���Ü พระเอกรำช กิตติธโร, ���é�a�ý���Ö�þ���ü�	�Ý���÷���ø�������Ü�ð���Ö���ø�ó���ç�î���ì�ø���ó�÷���Ö�ø�ö�î��þ�÷�d�×���Ü
�Ö���ø�ï�ø�	�����ø�ÿ�`�ü�î�ê�����ï�ú���î���������õ���Ö���î�ì�ø�ú���Ö�þ�d�ð�Ý���Ü���ü���é�ý�ø�
�ÿ�����Ö�þ���ð�ð�ñ�ú�Ö���ø�ü�	�Ý���÷�ó�ï�ü�`���ð�"�
�ð�Ù�ü���ö�Ù�	�é�������î�×���Ü
�ï��Ù�ú���Ö�ø�ì�
���ö�
�ê�`���Ö���ø�ó���ç�î���ì�ø���ó�÷���Ö�ø�ö�î��þ�÷�d�×���Ü���Ü�Ù�d�Ö���ø�ï�ø�	�����ø�ÿ�`�ü�î�ê�����ï�ú���î���������õ���Ö���î�ì�ø�ú���Ö�þ�d�Ý���Ü���ü���é
�ý�ø�
�ÿ�����Ö�þ�ð���é�÷�õ���ó�ø�ü�ö���÷���`���î�ø���é���ï�ö���Ö�ð�	X �ð���ð�$���'�*�
�ð���ö�������ó�	�Ý���ø�è���ø���÷�é�a���î�ó�ï�ü�`���ð���÷���`���î�ø���é���ï�ö���Ö�ì��Ö
�é�a���î�Ù�����ð�é�a���î�Ö���ø�ò�Y�Ö���ï�ø�ö�ð�	X =�$���(�$�
, �é�a���î�Ö���ø�ó���ç�î���ð�	X =�$���'�%�
, �é�a���î�Ö���ø�ý���Ö�þ���ð�	X =�$���'�*�
�" 

  ด้ำนกำรฝึกอบรม�ð�ó�ø���õ�	�Ö�þ��ð�ÿ���ö���è�ø�ì�
���ö�
�ê�`���Ö���ø�ó���ç�î���ý���î�ÿ�î�ì���÷���ì�×���Ü�Ù�è���ÿ�Ü�Û�d���×�ê�ð�ø�����ü�ý�ð
�Ö�ø��Ü���ì�ó�ö�����î�Ù�ø�ð�é�a���î�Ö���ø�ò�Y�Ö���ï�ø�ö�ð���é�÷�õ���ó�ø�ü�ö�ð���÷���`���î�ø���é���ï�ö���Ö�ð( X  = �%���!�), S.D.=�!���(�(�
�ð���ÿ�é�Ü
�����a�������î�ü�`���ð�Ù�è���ÿ�Ü�Û�d���×�ê�ð�ø�����ü�ý�ö�
�Ö���ø�Ý���é���ï�ø�ö�ó�ø���î�ü�Ö�����ð�h�î�ð�ø���Ý�����ì��Ö�ð�X�ð�ö�
�Ö���ø�Ý���é���ï�ø�ö�ü�	�ð�f�ÿ�ÿ�î��
�Ö�ø�ø�ö�å���î�ð���Ö�`�ó�ø���õ�	�Ö�þ��ð�ÿ���ö���è�ø���÷�`���Ü�ê�`�����î�������Ü�ð�ö�
�Ö���ø�Ý���é���ï�ø�ö�Ö�`���î�ÿ���ï�ð�î���Ö�í�ø�ø�ö�ð�ï���ú�
�ð���ú���í�ø�ø�ö�ý���Ö�þ���ð
�ö�
�Ö���ø�Ý���é���ï�ø�ö�ó�ø���ÿ���î�ý�
�ú�í�ø�ø�ö���î���ø�Ü���ø�
�÷�î�ð�ö�
�Ö���ø�Ý���é���ï�ø�ö�ÿ���ö���è�ø�õ���Ù�ù�é���ø�a���î�ð�à�����Ü�ÿ���é�Ù�ú�a���Ü�Ö���ï
�Ü���î�ü�	�Ý���÷�×���Ü พระมหำสุพัฒ นนทปณโญ, ���é�a�ì�����Ö���ø�ü�	�Ý���÷���ø�������Ü�ð���Ö���ø�ó���ç�î���ì�ø���ó�÷���Ö�ø�ö�î��þ�÷�d�×���Ü
���ì�ý�ï���ú���î���������õ�����î���Ü�����î�ð�Ý���Ü���ü���é����é�ø�í���î�
���ð�ñ�ú�Ö���ø�ü�	�Ý���÷�ó�ï�ü�`���ð�"�
�ð�Ö���ø�ó���ç�î���ì�ø���ó�÷���Ö�ø�ö�î��þ�÷�d�×���Ü
���ì�ý�ï���ú���î�ð���������õ�����î���Ü�����î�ð�Ý���Ü���ü���é����é�ø�í���î�
�ï��Ù�ú�Ö�ø�ö�
�Ù�ü���ö�Ù�	�é�������î���é�÷�õ���ó�ø�ü�ö���÷���`���î�ø���é���ï�ö���Ö�ð 

�"�ó�ø�������Ö�ø���ß�ð�Ö�	�ê���ê�	�í���ø��ð���Ö���ø�ó���ç�î���ì�ø���ó�÷���Ö�ø�ö�î��þ�÷�d�×���Ü�Ö���ø�ï�ø�	�����ø�ÿ�`�ü�î�ê�����ï�ú���î���������õ���Ö���î�ì�ø�ú���Ö�þ�d�ð
�Ý���Ü���ü���é�ý�ø�
�ÿ�����Ö�þ����ðวิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรมหำบัณฑิตบัณฑิต สำขำวิชำรัฐประสำนศำสตร์��ð�	�ï���è�æ�	�ê�ü�	�ì�÷���ú���÷�ð: 
�ö�����ü�	�ì�÷���ú���÷�ö�����Ý������ú�Ü�Ö�ø�è�ø���ß�ü�	�ì�÷���ú���÷��ð�#�&�&�'�
�� 
 



�"�(�% 

�	X ���%��o�'�
�ð���ö�������ó�	�Ý���ø�è�����ð�h�î�ø���÷�é�a���î�ð�ó�ï�ü�`���ð���÷���`���î�ø���é���ï�ö���Ö�ì��Ö�é�a���î�ð�ö�
�Ù�������Þ�ú�
���÷�Ý���Ö�ö���Ö���ð�î�a���÷
�ê���ö�ú�����é���ï�ð�Ù�����ð�é�a���î�Ö���ø�ý���Ö�þ���ð�	X = �%���!�)�
�ð�ø���Ü�ú�Ü�ö���ð�é�a���î�Ö���ø�ó���ç�î���ð�	X ���ð�%���!�(�
�ð���ú���×�a���ì�
���ö�

�Ù�`�����Þ�ú�
���÷�ê�������ÿ��é�ð�Ù�����ð�é�a���î�Ö���ø�ò�Y�Ö���ï�ø�ö�ð�	X ���ð�%���!�&�
�# 

  ด้ำนกำรศึกษำ �ó�ø���õ�	�Ö�þ��ð�ÿ���ö���è�ø�ì�
���ö�
�ê�`���Ö���ø�ó���ç�î���ý���î�ÿ�î�ì���÷���ì�×���Ü�Ù�è���ÿ�Ü�Û�d���×�ê�ð�ø�����ü�ý�ð
�Ö�ø��Ü���ì�ó�ö�����î�Ù�ø�ð�é�a���î�Ö���ø�ý���Ö�þ���ð���é�÷�õ���ó�ø�ü�ö�ð���÷���`���î�ø���é���ï�ö���Ö�ð(X =�%���!�!,�ðS.D.=�!���)�'�
�ð���ÿ�é�Ü�����a�������î
�ü�`���ð�Ù�è���ÿ�Ü�Û�d���×�ê�ð�ø�����ü�ý�ö�
�Ö���ø�ÿ�î���ï�ÿ�î��î�����a�ó�ø���õ�	�Ö�þ��ð�ÿ���ö���è�ø���î���×�ê���é�a�ý���Ö�þ���ê�`�����ó�������ó���ç�î���Ù�ü���ö�ø���a���î
�ø���é���ï�ì�
���ÿ���Ü�×�����î�ð�ö�
�Ö���ø�ÿ�`�Ü���ÿ�ø�	�ö�ó�ø���õ�	�Ö�þ��ð�ÿ���ö���è�ø�ð���ø�
�÷�î�î���Ö�í�ø�ø�ö�ð���÷�`���Ü�ê�`�����î�������Ü�ð�ö�
�Ö���ø�ÿ�`�Ü���ÿ�ø�	�ö�����a�ó�ø���õ�	�Ö�þ��ð
�ÿ���ö���è�ø���ø�
�÷�î�ï���ú�
�ð���÷�`���Ü�ê�`�����î�������Ü�ð�ö�
�Ö���ø�ÿ�`�Ü���ÿ�ø�	�ö�����a�ó�ø���õ�	�Ö�þ��ð�ÿ���ö���è�ø�ð���é�a�ý���Ö�þ���ê�`���ÿ���÷�ÿ���ö���â�ð�ö�
�ÿ�`�Ü���ÿ�ø�	�ö
�Ö���ø�ý���Ö�þ���ê���ö�����í�÷���ý���÷�ð�à�����Ü�ÿ���é�Ù�ú�a���Ü�Ö���ï�Ü���î�ü�	�Ý���÷�×���Ü พระเอกรำช กิตติธโร, ���é�a�ý���Ö�þ���ü�	�Ý���÷���ø�������Ü�ð���Ö���ø
�ó���ç�î���ì�ø���ó�÷���Ö�ø�ö�î��þ�÷�d�×���Ü�Ö���ø�ï�ø�	�����ø�ÿ�`�ü�î�ê�����ï�ú���î���������õ���Ö���î�ì�ø�ú���Ö�þ�d�ð�Ý���Ü���ü���é�ý�ø�
�ÿ�����Ö�þ���ð�ð
�ñ�ú�Ö���ø�ü�	�Ý���÷�ó�ï�ü�`���ð�"�
�ð�Ù�ü���ö�Ù�	�é�������î�×���Ü�ï��Ù�ú���Ö�ø�ì�
���ö�
�ê�`���Ö���ø�ó���ç�î���ì�ø���ó�÷���Ö�ø�ö�î��þ�÷�d�×���Ü���Ü�Ù�d�Ö���ø�ï�ø�	�����ø
�ÿ�`�ü�î�ê�����ï�ú���î���������õ���Ö���î�ì�ø�ú���Ö�þ�d�Ý���Ü���ü���é�ý�ø�
�ÿ�����Ö�þ�ð���é�÷�õ���ó�ø�ü�ö���÷���`���î�ø���é���ï�ö���Ö�ð�	X �ð���ð�$���'�*�
�ð���ö������
�ó�	�Ý���ø�è���ø���÷�é�a���î�ó�ï�ü�`���ð���÷���`���î�ø���é���ï�ö���Ö�ì��Ö�é�a���î�Ù�����ð�é�a���î�Ö���ø�ò�Y�Ö���ï�ø�ö�ð�	X =�$���(�$�
, �é�a���î�Ö���ø�ó���ç�î��
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�ú�í�ø�ø�ö�×���Ü���÷���ü�ß�î���ì�÷�ð�ý���Ö�þ���Ö�ø�è�
���ð���ø�Ü���ø�
�÷�î�ð�ü�	�ë�
�ó��ì�í
���î�Ý���Ü���ü���é�ÿ�ö��ì�ø�ð�ø���Ö���ø�7  �ñ�ú�Ö���ø�ü�	�Ý���÷�ó�ï�ü�`���ð�Ö���ø���ß�a���ê�ø�ÿ�	�Ö�×�����î�Ö���ø�ó���ç�î���ý�
�ú�í�ø�ø�ö�×���Ü���÷���ü�ß�î���ì�÷�ð���ð
�ý���Ö�þ���Ö�ø�è�
���ø�Ü���ø�
�÷�î�ð�ü�	�ë�
�ó��ì�í���î�Ý���Ü���ü���é�ÿ�ö��ì�ø�ð�ø���Ö���ø�õ���ó�ø�ü�ö�ö�
�Ù�`�����Þ�ú�
���÷���÷���`���î�ø���é���ï�ö���Ö�) 

 

 

 

 
 

�(�ó�	�ß�â�ø���ß�ê�d�ð�ï��â�ß�`�ü�÷, �6�Ö���ø�ý���Ö�þ���Ö�ø���ï�ü�î�Ö���ø�ÿ�ø�a���Ü�õ���ü�î���ð�%�ð���é�÷���ß�a���ú���Ö���ê�ø�ÿ�	�Ö�×���7, วิทยำนิพนธ์ 
พุทธศำสตรมหำบัณฑิต สำขำพระพุทธศำสนำ, (�ï���è�æ�	�ê�ü�	�ì�÷���ú���÷�ð���ð�ö�����ü�	�ì�÷���ú���÷�ö�����Ý������ú�Ü�Ö�ø�è�ø���ß�ü�	�ì�÷���ú���÷, 
�#�&�%�%�
�� 

�)�ñ�Ö���ö���ý�÷�d�ð�ø���Ö�þ�d�î���Ù, �6�Ö���ø���ß�a���ê�ø�ÿ�	�Ö�×�����î�Ö���ø�ó���ç�î���ý�
�ú�í�ø�ø�ö�×���Ü���÷���ü�ß�î���ì�÷�ð�ý���Ö�þ���Ö�ø�è�
�ð: ���ø�Ü���ø�
�÷�î�ð
�ü�	�ë�
�ó��ì�í���î�Ý���Ü���ü���é�ÿ�ö��ì�ø�ð�ø���Ö���ø�7, วิทยำนิพนธ์ศิลปศำสตร์มหำบัณฑิต, �	�ï���è�æ�	�ê�ü�	�ì�÷���ú���÷�ð: �ö�����ü�	�ì�÷���ú���÷�ø���ö�Ù���������Ü, 
�#�&�%�(�
�� 
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๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 �ñ�ú�Ö���ø�ü�	�Ý���÷���ø�������Ü“�Ö���ø�ó���ç�î���ý���ÿ�î�ì���÷���ì�×���Ü�Ù�è���ÿ�Ü�Û�d���×�ê�ð�ø�����ü�ý�ð�Ö�ø��Ü���ì�ó�ö�����î�Ù�ø�7�ð
�ñ���a�ü�	�Ý���÷�×�����ÿ�î�����î���é���Ü�î�
�� 
 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
๑.ด้ำนกำรฝึกอบรม �Ù�è���ÿ�Ü�Û�d���×�ê�ð�ø�����ü�ý�ð�Ù�ü�ø�ö�
�Ö���ø�Ý���é���ê�ø�
�÷�ö�ÿ�ë���î�ì�
�������a�ó�ø�a���ö�ê�`�����ó������

�ø���Ü�ø���ï�ñ���a���×�a���ø�`�ü�ö���ï�ø�ö�ð���ú���ÿ�ø�a���Ü�ó�ø���ü�	�ì�÷���Ö�ø�ø��`�î�����a�����a���ó�	���ö�ö���Ö�×�����î 

๒. ด้ำนกำรศึกษำ�ð�Ù�è���ÿ�Ü�Û�d���×�ê�ð�ø�����ü�ý�ð�Ù�ü�ø�Ý���é�ê�����Ü�Ö���Ü�ì��î�ì�
�����ð�h�î�ÿ�`�ü�î�Ö�ú���Ü�ÿ�������ø���ï���ß�a���î
���ø�������Ü�×���Ü�Ö���ø�ý���Ö�þ���×���Ü�ý���ÿ�î�ì���÷���ì���é�÷���Þ�ó���� 

๓. ด้ำนกำรพัฒนำ �Ù�è���ÿ�Ü�Û�d���×�ê�ð�ø�����ü�ý�ð�Ù�ü�ø�ö�
�î���÷�ï���÷�Ö�ø���ê��a�î�ð���ø�����ÿ�ø�ø�����ý���ÿ�î�ì���÷���ì
�����a���×�a���ö���ï�ü�ß�����a�ó�ø���ó��ì�í�ý���ÿ�î���ð���ú���ö�
�Ö���ø�ÿ�`�Ü���ÿ�ø�	�ö�����a�ý���ÿ�ì���÷���ì�ì�
�����÷���`�ø�`�ü�ö���Ü�Ù�d�Ö�ø�ð�ö�
�Ù�ü���ö�ø���a�ð���ú�����é�a�ø���ï
�Ö���ø�ý���Ö�þ�������a�ø���ï�é���Ü�ì�
���Ý���ÿ���ö���ø�ë�ó���ç�î���ê�î���Ü�ê�`�����ð���é�a 

๔. ด้ำนกำยภำวนำ �Ù�è���ÿ�Ü�Û�d���×�ê�ð�ø�����ü�ý�ð�Ù�ü�ø�ö�
�Ö���ø�ÿ�`�Ü���ÿ�ø�	�ö���Ö�
���÷�ü�Ö���ï�Ö���ø�ø���Ö�þ���ÿ��×�õ���ó�����a
�ë���Ö�ü�	�í�
�ð���ú���Ù�ü�ø�ò�Y�Ö�ý���ÿ�î�ì���÷���ì�����a���ø�
�÷�î�ø���a���Ö�
���÷�ü�Ö���ï�×�a���ü���ê�ø�ð�ä�	�ï���ê�	���ó�������ò�Y�Ö�ò�î�ï��Ù�ú�	�Ö�õ���ó 

๕. ด้ำนสีลภำวนำ�ð�Ù�è���ÿ�Ü�Û�d���×�ê�ð�ø�����ü�ý�ð�Ù�ü�ø�ö�
�Ö�ã�ø�����ï�
�÷�ï�ð�Ö�ã�ð���Ö�è�æ�d�ð�×�a���Ü�ï���Ü�Ù���ï�ì�
���ö�

�ø���ð���ï�ï�ì�
�����ð�h�î�ø���ð�í�ø�ø�ö�ð�ÿ���ö���ø�ë���ß�a���ð�h�î���î�ü�ì���Ü�����`�Ü�Ö���ø�ð�ä�	�ï���ê�	�×���Ü�ì��Ö�ü���é���î���×�ê�ð�Ö�Ù�ø���Ü�×���Ü�ê�î���é�a 

๖. ด้ำนจิตภำวนำ�ð�Ù�è���ÿ�Ü�Û�d���×�ê�ð�ø�����ü�ý�ð�Ù�ü�ø�Ý���é�Ö�	�Ý�Ö�ø�ø�ö�Ö���ø�ð�ä�	�ï���ê�	�ü�	�ð�f�ÿ�ÿ�î���Ö�ø�ø�ö�å���î
���÷�`���Ü�ÿ�ö���������ÿ�ö�����ó�������ó���ç�î���Ý�	�ê���Ý�ð���ÿ�ø�	�ö�ÿ�ø�a���Ü�Ù�ü���ö�����î�Ù�Ü�����a���Ö�`�ý���ÿ�î�ì���÷���ì�ð�î���Ö�Ý���Ö�î�����î�ð�Ù�è���ÿ�Ü�Û�d�Ù�ü�ø�ö�

�Ö���ø�ê�ø�ü�Ý�ÿ��×�õ���ü���é�a���î�Ý�	�ê�����a���Ö�`�ý���ÿ�î�ì���÷���ì���÷�`���Ü�ë���Ö�ê�a���Ü 

๗. ด้ำนปัญญำภำวนำ�ð�Ù�è���ÿ�Ü�Û�d���×�ê�ð�ø�����ü�ý�ð�Ù�ü�ø�ÿ�`�Ü���ÿ�ø�	�ö�����a�ý���ÿ�î�ì���÷���ì���é�a�ø���ï�Ö���ø�ý���Ö�þ���ð
�ö�
�ì���Ö�þ���ð�ö�
�Ù�ü���ö���ß�
���÷�ü�ß���â�ð���ú���Ù�ü�ø�ÿ�`�Ü���ÿ�ø�	�ö�����a�ö�
�Ù�ü���ö�à�������ÿ���ê�÷�d�ð�ö�
�Ù�ü���ö���ÿ�
�÷�ÿ�ú���ð���ú���ö�
���ö�ê�ê���í�ø�ø�ö�ð���î
�Ö���ø�é�������î�	�î�ß�
�ü�	�ê�ê�`�����ð 

 
๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 

 �����Ö�ö�
�Ö���ø�ý���Ö�þ���ü�	�Ý���÷���Ö�
���÷�ü�Ö���ï�Ö���ø�ó���ç�î���ý���ÿ�î�ì���÷���ì���î�Ù�ø�����Ü�ê�`�����ð�ð�ñ���a�ü�	�Ý���÷�×�����ÿ�î�����î���Ö���ø
�é�������î�	�î�Ö���ø�ü�	�Ý���÷���î�Ù�ø�����Ü�ê�`�����ð�é���Ü�î�
�� 
 �"���ð���î�Ö���ø�ü�	�Ý���÷�Ù�ø�����Ü�ê�`�����ð�ð�Ù�ü�ø�ý���Ö�þ��การพัฒนาการศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร�ð�Ö���ï���×�ê���ø�����Ý���Ü���ü���é�������î���ð�ì�
���ö�
�Ö���ø�ó���ç�î���ý���ÿ�î�ì���÷���ì�ð�ì�
�����Ö�ú�a���Ù�
�÷�Ü�Ö���î  
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 �#���ð���î�Ö���ø�ü�	�Ý���÷�Ù�ø�����Ü�ê�`�����ð�ð�Ù�ü�ø�ö�
�Ö���ø�ý���Ö�þ���Ù�ü���ö�Ù�	�é�������î���Ö�
���÷�ü�Ö���ïพัฒนาการศาสนทายาทของ
คณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ���ó���������ð�h�î�õ���ó�ÿ���ì�a���î�ü�`���ý���ÿ�î�ì���÷���ì �ö�
�Ù�ü���ö�Ù�	�é�Ù�	�é�������î
���÷�`���Ü���ø���î�Ö���ø�ó���ç�î���ý���ÿ�î�ì���÷���ì�ð�����î�Ý���î�������ð�ÿ���Ö���ø�ð�ø���ï�ð�ø��Ü���Ö���×�ð�ó���ç�î���ð�ê�����ð 
 �$���ð���î�Ö���ø�ü�	�Ý���÷�Ù�ø�����Ü�ê�`�����ð�ð�Ù�ü�ø�ö�
�Ö���ø�ý���Ö�þ���Ù�ü���ö�Ù�	�é�������î�×���Ü�ý���ÿ�î�ì���÷���ì�ð���Ö�
���÷�ü�Ö���ï�Ù�ü���ö�ó���Ü
�ó�����Ý���îพัฒนาการศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ���ó�������Ý�����é�î�������ð���ð�h�î
���î�ü�ì���Ü���î�Ö���ø�ó���ç�î���ó���ç�î���ý���ÿ�î�ì���÷���ì�ð�����a�ö�
�Ö���ø�ó���ç�î�����÷�`���Ü�ö�
�ð�ø���ÿ�	�ì�í�	�õ���ó�ö���Ö�÷�	���Ü�×�����î  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๗๙ 

 
บรรณำนุกรม 

 

๑. ภำษำไทย 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.พระไตรปิฎกภำษำไทยฉบับมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

________. พระไตรปิฎกภำษำไทย ฉบับมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย. กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๓๙. 

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ: 

กระทรวงศึกษาธิการ. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา, ๒๕๔๒.  

เฉลิมพงศ์ มีสมนัย. วิธีการและเทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เอกสำรกำรสอนชุดวิชำ กำร
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑. 

ชูศรี วงศ์รัตนะ. เทคนิคกำรใช้สถิติเพื่อกำรวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ ๗.  กรุงเทพมหานคร : เทพเนรมิต, 
๒๕๔๑. 

เชาว์ โรจนแสง. แนวคิด กำรวำงแผน และระบบกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ เอกสำรกำรสอนชุด
วิชำ กำรพัฒนำทรัยำกรมนุษย์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑. 

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ด
ยูเคชั่น, ๒๕๔๘. 

ดนัย เทียนพุฒ. ส่องโลกทรรศน์นักบริหำร. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๒. 

________. กลยุทธ์กำรพัฒนำคน : ส ำหรับนักฝึกอบรมมืออำชีพโปรแกรม : กำรจัดท ำแบบ
ฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกร. กรุงเทพมหานคร : บุ๊คแบงก์, ๒๕๔๐. 



๑๘๐ 

บรรณำนุกรม (ต่อ) 

เติมศักดิ์ ทองอินทร์. เอกสำรประกอบสอน : กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์. ภาควิชารัฐศาสตร์คณะ
สังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

ธงชัย สมบูรณ์. กำรบริหำรและจัดกำรมนุษย์ในองค์กร. กรุงเทพมหานคร : ปราชญ์สยาม, ๒๕๔๙. 
ธงชัย สันติวงษ์. กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร : บริษัทประชุมช่าง

จ ากัด, ๒๕๔๖. 
ธานินทร์  ศิ ลป์ จารุ . กำร วิจั ยและวิ เครำะห์ข้ อ มูลทำงสถิติ ด้ วย  SPSS. พิมพ์ครั้ งที่  ๙ , 

กรุงเทพมหานคร: บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, ๒๕๕๑. 
บรรยงค์ โตจินดา. กำรบริหำรงำนบุคคล. กรุงเทพมหานคร : รวมสาส์น, ๒๕๔๖. 
บุญชม ศรีสะอาด. วิถีทำงสถิติส ำหรับกำรวิจัย เล่ม ๑. กรุงเทพมหานคร : สุวิริยาสาสน์, ๒๕๔๓. 
พยอม วงศ์สารศรี. องค์กำรและกำรจัดกำร. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพมหานคร: คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยดุสิต, ๒๕๔๘. 
พรชัย ลิขิตจธรรมโรจน์ . พฤติกรรมองค์กำร (Organizational Behavior). กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๕. 
พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดกญาณสิทฺธิ). วิปัสสนำญำณโสภณ. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : 

ศรีอนันต์การพิมพ์, ๒๕๔๖. 
พระธรรมปิฎก  (ป .อ . ปยุตฺ โต) . ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก  หมวดศึกษำศำสตร์ . 

กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๓. 
________. ควำมส ำคัญของพระพุทธศำสนำในฐำนะศำสนำประจ ำชำติ . พิมพ์ครั้งที่  ๙ . 

กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๐. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). ควำมสุขที่แท้จริง. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๓. 
________. พจนำนุกรมพุทธศำสน์ฉบับประมวลศัพท์ . พิมพ์ครั้งที่  ๙ . กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
________. วิธีคิดตำมหลักพุทธธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร : สยาม, ๒๕๔๖. 
________. พจนำนุกรมพุทธศำสตร์ ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร : การศาสนา, ๒๕๔๖. 
________. ธรรมนูญชีวิต. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๐. 

พระไพศาล วิสาโล. พุทธศำสนำไทยในอนำคต แนวโน้มและทำงออกจำกวิกฤต . กรุงเทพมหานคร 
มูลนิธิสดศรี สฤษดิ์วงศ์, ๒๕๔๖. 

 

 



๑๘๑ 

บรรณำนุกรม (ต่อ) 

พะยอม วงศ์สารศรี. กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาการจัดการสถาบัน
ราชภัฎสวนดุสิต, ๒๕๔๐. 

พิษณุ ผ่องศรี. วิจัยทำงกำรศึกษำ. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : บริษัท พรอพเพอร์ตี้พริ้นท์, 
๒๕๕๐. 

พุทธทาสภิกขุ. วิปัสสนำในอิริยำบทนั่ง. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๒. 

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุด. เพื่อนทุกข์ ๒. กรุงเทพมหานคร : แปลนพริ้นติ้ง, ๒๕๔๔. 

วิชัย โถสุวรรณจินดา. กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : VJ.พริ้นติ้ง,๒๕๔๖.   

สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์. ระเบียบวิธีวิจัยส ำหรับประศำสนศำสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๖. 

เสนาะ ติเยาว์. กำรบริหำรงำนบุคคล. กรงุเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓. 

อภิชัย พันธเสน. พุทธเศรษฐศำสตร์ : วิวัฒนำกำร ทฤษฎี และกำรประยุกต์กับเศรษฐศำสตร์สำขำ
ต่ำงๆ. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้ง, ๒๕๔๔. 

อ านวย แสงสว่าง. กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ทิพย์วิสุทธิ์,๒๕๔๐. 

อ านาจ เจริญศิลป์. กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้น
ติ้งเฮ้าส์, ๒๕๔๓. 

(๒) บทควำม: 

นิสดารก์ เวชยานนท์. บทควำมทำงวิชำกำร HR. กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ . 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๐. 

________.บทควำมวิชำกำร HR. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ , 
๒๕๔๘. 

ปาริชาติ ธีระวิทย์. “การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑”. 
วำรสำรเทคโนโลยีภำคใต้. ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม, มิถุนายน ๒๕๖๑): ๑๔๖-๑๔๗. 

พระมหาทวี วิสารโท. “การบวชเป็นศาสนทายาทในพุทธศาสนาแบบเถรวาท”. วำรสำร มจร สังคม
ศำสตรปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม, มีนาคม ๒๕๖๐): ๑๕-๑๖. 

 



๑๘๒ 

บรรณำนุกรม (ต่อ) 

พระไพศาล พหุสุตฺโต. “วิธีการสรางศาสนทายาทของพระสายปฏิบัติ ในจังหวัดสกลนคร”. วำรสำร
ปณิธำน ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๖ (มกราคม, มิถุนายน ๒๕๕๘): ๑๓๐-๑๓๑. 

(๓) งำนวิจัย: 

จักรวาล สุขไมตรี. “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธจริยธรรมระดับอุดมศึกษา”. 
ดุษฎีนิพนธ์พุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗. 

ณัฐชนันตร์ อยู่สีมารักษ์. “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมของสถานศึกษาของรัฐ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร”. ดุษฎีนิพนธ์พุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

บัญชายุทธ นาคมุจลินท์. “แนวทางการพัฒนาศาสนทายาทที่พึงประสงค์ในพระพุทธศาสนา”.  

ดุษฎีนิพนธ์พุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

ผกามาศย์ รักษ์นาค. “การใช้ไตรสิกขาในการพัฒนาศีลธรรมของเยาวชนไทย ศึกษากรณี : โรงเรียน 
วิถีพุทธในจังหวัfสมุทรปราการ”. วิทยำนิพนธ์ศิลปะศำสตร์มหำบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๗. 

พระเอกราช กิตฺติธโร. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของการบริหารส่วนต าบลในอ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะ
เกษ”. วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรมหำบัณฑิตบัณฑิต สำขำวิชำรัฐประสำนศำสตร์. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระมหาสุพัฒน์ นนฺทปญฺโญ. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลในอ าเภอหนองหาน  

จังหวัดอุดรธานี”. วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรมหำบัณฑิตบัณฑิต สำขำวิชำรัฐประสำนศำสตร์. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พิชญรัชต์  บุญช่วย .  “การศึกษากระบวนการสร้ างภาวนา ๔ โดยใช้หลักไตรสิกขา” .   

วิทยำนิพนธ์ พุทธศำสตรมหำบัณฑิต สำขำพระพุทธศำสนำ . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 

 

 



๑๘๓ 

บรรณำนุกรม (ต่อ) 

รัฐพล เย็นใจมา. “การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล”. วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรมหำบัณฑิต 
สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๒. 

วิรัตน์ มัณฑานนท์. “อิทธิพลของหลักไตรสิกขาที่มีผลต่อการสอนและการเรียนรู้ของเด็ก กรณี : ศูนย์
เด็กก่อนเกณฑ์วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต”. วิทยำนิพนธ์ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต . บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัย รามค าแหง), ๒๕๔๕. 

(๔) ออนไลน์: 
รายงานการศึกษา. ศำสนสถำนประเภทวัดในกรุงเทพมหำนคร ปี พ.ศ.๒๕๕๕.[ออนไลน์].แหล่งที่มา 

: http://cpd.bangkok.go.th:90/web2/strategy/DATA54/MO_BKK55.pdf  
[๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓]. 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ข้อมูลพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนา ปี ๒๕๖๐, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา 
:http://www.onab.go.th/wp-content/uploads/๒๐๑๖/๑๒/onab_primaryinfo๖๐edit.pdf 
[๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓]. 

 (๕) สัมภำษณ์: 
สัมภาษณ์ พระครูประทุมบุษโยภาส, เจ้าคณะแขวงประเวศ กรุงเทพมหานคร, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
________. พระครูโสภณพิหารกิจ, เจ้าอาวาสวัดกระทุ่ม(เสือปลา) เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร,  

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
________. พระครูสรวิชัย, เลขานุการเจ้าคณะเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
________. พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร., นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
________. รศ.ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง,นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
________. ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว,นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
________. นางวารุณี เสือสวย, รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอ่อนนุชบริหาร, ๒๕ สิงหาคม 

๒๕๖๓. 
________. นายวรพล วชิระพงษากุล, รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา , ๒๘ สิงหาคม 

๒๕๖๓. 
________. นางรวินันท์ กิจนุเคราะห์ , ครูช านาญการโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา , ๒๘ สิงหาคม 

๒๕๖๓. 
________. นายธนพจน์ สุขสถาพรสกุล, ราษฎรเขตประเวศ, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

 

http://cpd.bangkok.go.th:90/web2/strategy/DATA54/MO_BKK55.pdf


๑๘๔ 

บรรณำนุกรม (ต่อ) 

สัมภาษณ์ นางสาววิไลวรรณ แสงวงศ์ทอง, ครูช านาญการโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา/ราษฎรเขต
ประเวศ, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

________. นายปริญญา สมานทอง, ราษฎรเขตประเวศ. ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

 
 ๒. ภำษำอังกฤษ 

Adranam H. Maslow. “A Theory of Human Motivation”. Psychological Review, 1943 

Beach. Dale S. Personnel. The Management of People at Work, New York: The 
Macmillan Publishing Co. 1980. 

Douglas McGregor. The Human Side of Enterprise. New York: McGraw-Hill, 1960  

Gilley J.W. Eggland. S. A.& Maycunich. A. Principle of human resource development. 
2nd ed. Cambridge, MA : Persues Books, 2002. 

Leonard Nadler. Corporate Human Resources Development. New York: American for 
Training and Development, 1980. 

Lyman W. Porter and Edwarad E. Lawler III. Managerial Attitudes and Performance, 
Homewood III. Dorsey Press, 1968. 

Megginson. Leon C. Personnel. A Behavioral Approach to Administration. omewood: 
Richard D Lrwin, 1969.  

Nadler, Leonard. Desingning training program : The critical events model, (Reading. 
ass. Addison – Wesley, 1982. 

Pace.RW.Smith. Human Resource Development. New Jersey: Prentlice Hall,1991. 

 
 

 
  
 
 
 



๑๘๕ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภำคผนวก 

 
 
 



๑๘๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำคผนวก ก 

หนังสือขอควำมอนุเครำะห์ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๘๗ 

 
 
 
 

 



๑๘๘ 

 
 
 
 

 



๑๘๙ 

 
 
 
 
 
 



๑๙๐ 

 
 
 
 
 

 



๑๙๑ 

 
 
 
 
 



๑๙๒ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ข 
ผลกำรหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๙๓ 

 

 
 

 
 

 
 
 



๑๙๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 



๑๙๕ 

 
 

 
 
 



๑๙๖ 

 
 

 
 
 
 
 



๑๙๗ 

 
 
 

 
 
 
 
 



๑๙๘ 

 
 

 
 
 
 
 



๑๙๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ค  
หนังสือขอความอนุเคราะห์น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๐ 

 
 

 
 

 



๒๐๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  
ผลการหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๒ 

 
 
 
 



๒๐๓ 

 
 
 
 
 
 



๒๐๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก จ  
หนังสือของควำมอนุเครำะห์เก็บข้อมลูเพื่อกำรวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 



๒๐๕ 

 

 
 
 
 



๒๐๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ฉ  
แบบสอบถำมเพื่อกำรวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๗ 

แบบสอบถามเพ่ือการวจิัย
เร่ือง : การพฒันาศาสนยาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร
ค าชี้แจง  

๑. แบบสอบถามชุดนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาเรื่อง “การพัฒนาศาสนยาทของคณะสงฆ์เขต
ประเวศ กรุงเทพมหานคร” ซึ่งท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 
โปรดตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของท่านอย่างแท้จริง ให้ครบถ้วนทุกข้อค าถาม ค าตอบของ
ท่านผู้วิจัยจะรักษาไว้เป็นความลับ และจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของท่าน หรือหน่วยงานที่
ท่านรับผิดชอบ เนื่องจากผู้วิจัยจะน าค าตอบของท่านไปใช้วิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้น 
    แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น ๔ ส่วนคือ 
    ตอนที่ ๑ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของพระภิกษุ สามเณรที่มีต่อปัจจัยทางด้านการ
พัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ตามแนวคิด ทฤษฏี การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์๓ ด้าน  

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของพระภิกษุ สามเณรที่มีต่อปัจจัยทางด้านการ
พัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  ตามหลัก ภาวนา ๔   
 ตอนที่ ๔ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการพัฒนาศาสนทายาท
ของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด (Open Ended Question) 

 
ผู้วิจัยหวังว่า จะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากท่าน ในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เป็น

อย่างดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

........................................ 
(พระไชยสิทธิ์ กิตฺติปญฺโญ) 

นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 



๒๐๘ 

แบบสอบถามเพ่ือการวจิัย 

เร่ือง : การพฒันาศาสนยาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 

ค าช้ีแจง 
ตอนท่ี ๑ สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม
   โปรดกาเคร่ืองหมาย ลงใน   หนา้ขอ้ความตามความเป็นจริง
๑. อายุ
        ต ่ากวา่ ๒๐ ปี         ๒๐-๓๐ ปี  ๓๑-๔๐ ปี
  ๔๑ ปีข้ึนไป
๒ พรรษา

  ไม่มีพรรษา  นอ้ยกวา่ ๕ พรรษา  ๕ ๑๐ พรรษา 

 ๑๐ ๑๕ พรรษา  ๑๕ พรรษาข้ึนไป

๓  ต าแหน่งทางคณะสงฆ ์

 ไม่มีต าแหน่ง  ผูช่้วยเจา้อาวาส เจา้อาวาส
 เจา้คณะแขวง  เจา้คณะเขต
๔ วฒิุการศึกษาสามญั

 ต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี  ปริญญาโท
 สูงกวา่ปริญญาโท

๕ วฒิุการศึกษาทางธรรม

 ไม่มี   นกัธรรมชั้นตรี นกัธรรมชั้นโท
 นกัธรรมชั้นเอก

๖  วฒิุการศึกษาเปรียญธรรม

 ไม่มี   เปรียญตรี  เปรียญโท
 เปรียญเอก

 

ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของพระภิกษุ สามเณรท่ีมีต่อปัจจยัทางด้านการ
พฒันาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ตามแนวคิด ทฤษฏี การพฒันา



๒๐๙ 

ทรัพยากรมนุษย ์๓ ดา้น โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด
เพียงขอ้เดียว

๑ หมายถึงมีระดบัความคิดเห็นน้อยทีสุ่ด
๒ หมายถึงมีระดบัความคิดเห็นน้อย
๓ หมายถึงมีระดบัความคิดเห็นปานกลาง
๔ หมายถึงมีระดบัความคิดเห็นมาก
๕ หมายถึงมีระดบัความคิดเห็นมากทีสุ่ด

ข้อ
ที ่
 

 
ค ำถำม/ข้อควำม 

ระดับกำรพัฒนำ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

 กำรพัฒนำศำสนทำยำท (ด้ำนกำรฝึกอบรม) 

๑ คณะสงฆ์เขตประเวศมีกำรจัดอบรมพระนวกะเป็น
ประจ ำทุกป ี

     

๒ คณะสงฆ์เขตประเวศมีกำรจัดอบรมวิปัสสนำกรรมฐำน 
แก่พระภิกษุ สำมเณรอย่ำงต่อเนื่อง 

     

๓ คณะสงฆ์เขตประเวศมีกำรจัดอบรมก่อนสอบ นักธรรม 
บำลี และธรรมศึกษำ 

     

๔ คณะสงฆ์เขตประเวศมีกำรจัดอบรมพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน 

     

๕ คณะสงฆ์เขตประเวศมีกำรจัดอบรมสำมเณรภำคฤดู
ร้อน 

     

 
 
 
 
 



๒๑๐ 

 

ข้อ
ที ่
 

 
ค ำถำม/ข้อควำม 

ระดับกำรพัฒนำ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

 กำรพัฒนำศำสนทำยำท (ด้ำนกำรศึกษำ) 

๑ คณะสงฆ์ เขตประเวศมีกำรสนับสนุนให้พระภิกษุ  
สำมเณรในเขตได้ศึกษำต่อเพื่อพัฒนำควำมรู้ในระดับที่
สูงข้ึน 

     

๒ คณะสงฆ์เขตประเวศมีกำรส่งเสริมพระภิกษุ สำมเณร 
เรียนนักธรรม อย่ำงต่อเนื่อง 

     

๓ คณะสงฆ์เขตประเวศมีกำรส่งเสริมให้พระภิกษุ สำมเณร
เรียนบำลี อย่ำงต่อเนื่อง 

     

๔ คณะสงฆ์เขตประเวศมีกำรส่งเสริมให้พระภิกษุ สำมเณร 
ได้ศึกษำต่อสำยสำมัญ 

     

๕ คณะสงฆ์เขตประเวศมีส่งเสริมกำรศึกษำตำมอัธยำศัย       

 กำรพัฒนำศำสนทำยำท (ด้ำนกำรพัฒนำ) 

๑ คณะสงฆ์เขตประเวศมีกำรส่งเสริมให้พระภิกษุ สำมเณร 
ได้แสดงศักยภำพในตนเอง 

     

๒ คณะสงฆ์เขตประเวศมีกำรพัฒนำพระภิกษุ สำมเณร ใน
เขตทั้งด้ำนภำคปริยัติและภำคปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง 

     

๓ คณะสงฆ์เขตประเวศมีกำรจัดตั้งกองทุนเพื่อกำรศึกษำ 
และพัฒนำพระภิกษุ สำมเณรที่ต้องกำรศึกษำต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น 

     

 
 
 



๒๑๑ 

ข้อ
ที ่
 

 
ค ำถำม/ข้อควำม 

ระดับกำรพัฒนำ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๔ คณะสงฆ์เขตประเวศมีกำรส่งเสริมขวัญและก ำลังใจ แก่
พระภิกษุ สำมเณร เม่ือท ำควำมดี 

     

๕ คณะสงฆ์เขตประเวศมีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำพระภิกษุ 
ด้ำนศีล สมำธิ ปัญญำ อย่ำงต่อเนื่อง 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๒ 

ตอนที่ ๓ แบบสอบถำมเกี่ยวกับควำมคิดเห็นของพระภิกษุ สำมเณรที่มีต่อปัจจัยทำงด้ำนกำร
พัฒนำศำสนทำยำทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร  ตำมหลัก ภำวนำ ๔   
 

ข้ อ
ที ่

ค ำถำม/ข้อควำม ระดับกำรพัฒนำ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 กำรพัฒนำศำสนทำยำท (กำยภำวนำ) พัฒนำกำย 

๑ ท่านมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง      
๒ สิ่ งแวดล้ อมที่ อยู่ อาศัยของท่ านเกื้ อกูลต่อสุขภาพ 

ปราศจากมลพิษ 
 
 

    

๓ ท่านมีการตรวจสุขภาพร่างกายประจ าปีอย่างสม่ าเสมอ      
๔ ท่านมีพฤติกรรมการฉันที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ      
๕ ท่านนุ่งห่มจีวรเป็นปริมลฑล      
 กำรพัฒนำศำสนทำยำท (สีลภำวนำ) พัฒนำควำมประพฤติ 
๑ ท่านมีการปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด      
๒ ท่านมีการส ารวมระวังกาย วาจา ใจ     

 
  

๓ ท่ า น มี ค ว าม รั บ ผิ ด ช อบ ต่ อ ห น้ า ที่ ก า ร ง า น อย่ า ง
ความสามารถ 

     
 

๔ ท่านปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ และยึดมั่นในพระธรรม
วินัย 

     
 

๕ ท่านปฏิบัติงานตามกฎระเบียบและข้อบังคับอย่างเคร่งคัด      

 การพฒันาศาสนทายาท (จิตภาวนา) พฒันาจิตใจ

๑
ท่านปฏิบัติหน้าท่ีโดยความตั้ งใจต่อหน้าท่ี ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

๒ 
ท่านมีความมุ่งมัน่ต่อการปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมาย
อยา่งดีท่ีสุด 

๓ 
ท่านท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีสติ เอาใจฝักใฝ่
ตรวจสอบผลงานอยา่งสม ่าเสมอ 

 



๒๑๓ 

ข้อ
ที ่

ค ำถำม/ข้อควำม ระดับกำรพัฒนำ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๔ 
ท่านมีสมาธิในการปฏิบัติศาสนกิจเป็นประจ า 

     

๕ 
การปฏิบัติศาสนกิจของท่านมีความรวดเร็ วและมี
ประสิทธิภาพ 

     

 กำรพัฒนำศำสนทำยำท (ปัญญำภำวนำ) พัฒนำปัญญำ 

๑ 
ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่โดยความละเอียดรอบคอบ 

     

๒ 
ท่านได้ใช้เหตุและผล ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

     

๓ 
ท่านมีสติทุกครั้งเมื่อปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 

     

๔ 
ท่านสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

     

๕ 
ท่านให้อภัยกับผู้ที่ท าความผิด และสรรเสริญผู้ที่ท าความดี 

     
 

ตอนที่ ๔ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการพัฒนาศาสนทายาทของคณะ
สงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด (Open Ended Question) 
 
๑) ด้ำนกำรฝึกอบรม 
ปัญหาและอุปสรรค 
................................................................................... .............................................................................
....................................................................................................................................... ....................... 
................................................................................................................................................... ............ 
ข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................... .....................................................
......................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................................................. 
 
 



๒๑๔ 

 
๒) ด้ำนกำรกำรศึกษำ 
ปัญหาและอุปสรรค 
....................................................................................................... .........................................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
.............................................................. .................................................................................................  
๓) ด้ำนกำรพัฒนำ 
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................. ...............................................................................................  
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
..................................................................................... .......................................................................... 
๔) ด้ำนกำยภำวนำ (พัฒนำกำย) 
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................... ...................................................................................  
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .................................. 
.............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. .............................................................. 
 
 
 



๒๑๕ 

 
๕) ด้ำนสีลภำวนำ (พัฒนำควำมประพฤติ) 
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................... ...................................................................................  
 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
................................................................................................ ............................................................... 
๖) ด้ำนจิตภำวนำ (พัฒนำจิตใจ) 
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................... ..........................................................................  
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .................................. 
...................................................................................................................................... ......................... 
......................................................................................................... ...................................................... 
๗) ด้ำนปัญญำภำวนำ (พัฒนำปัญญำ) 
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................... ................................................................... 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .................................. 
.............................................................................................................................................. ................. 
................................................................................................................. .............................................. 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่ตอบแบบสอบถำม 



๒๑๖ 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ช 
หนังสือของควำมอนุเครำะห์สัมภำษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ  

(Key informants) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๗ 

 

 
 

 

 

 

 



๒๑๘ 

 

 
 

 

 

 



๒๑๙ 

 

 
 

 

 

 

 



๒๒๐ 

 

 

 
 

 

 



๒๒๑ 

 

 

 
 

 

 

 



๒๒๒ 

 

 

 
 

 

 

 



๒๒๓ 

 

 

 

 
 

 



๒๒๔ 

 

 

 
 

 

 

 



๒๒๕ 

 

 

 
 

 

 

 



๒๒๖ 

 

 

 

 
 

 

 



๒๒๗ 

 

 

 

 

 
 

 



๒๒๘ 

 

 

 

 

 
 

 



๒๒๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก ซ 
แบบสัมภำษณ ์

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๐ 

 
 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
แบบเจาะลึก (Structured In-depth Interview) 

เร่ือง การพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
 

 
 

แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาศาสน
ทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น  ๒  ตอนดังนี้ 

 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

ผู้ถูกสัมภาษณ์.......................................................... ............................... อายุ ........... ป ี พรรษา.......... 
วุฒิทางการศึกษาสามัญ............................................... วุฒิทางการศึกษานักธรรม.................................
วุฒิทางการศึกษาเปรียญธรรม.......................... ต าแหน่งทางการปกครอง............................................. 
ผู้สัมภาษณ์............................................................................วันที่สัมภาษณ์........................ ................... 
สถานที่.................................................................................................................................................. .. 
 

ตอนที่ ๒  เป็นค าสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการพัฒนาศาสน
ทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
    

     ๒.๑ ท่านคิดว่าปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ด้านต่าง ๆ มีอะไรบ้าง 
 

2.1.1 ปัญหา อุปสรรค ด้านการฝึกอบรม 
 

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



๒๓๑ 

 2.1.2 ปัญหา อุปสรรค ด้านการศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………           
 

2.1.3 ปัญหา อุปสรรค ด้านการพัฒนา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………      
 
            

     ๒.๒ ท่านคิดว่า การพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ตามหลัก
ภาวนา ๔ ควรพัฒนาอย่างไร 
 

 2.2.1 การพัฒนาด้านกายภาวนา (พัฒนากาย) ให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายภายนอก
อินทรีย์ทั้ง ๕ ด้วยดี และการพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมต่างๆ  ควรพัฒนาอย่างไร 

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

 2.2.2 การพัฒนาด้านสีลภาวนา (พัฒนาความประพฤติ) เช่น ให้ตั่งอยู่ในระเบียบวินัย ไม่
เบียดเบียนหรือก่อความเดือนร้อนเสียหาย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี ควรพัฒนาอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
 
 



๒๓๒ 

         
2.2.3 การพัฒนาด้านจิตภาวนา (พัฒนาจิตใจ) เช่น ให้มีความเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทน

มีสมาธิ และสดชื่น เบิกบาน เป็นสุข ควรพัฒนาอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………          
 

 2.2.4 การพัฒนาด้านปัญญาภาวนา (พัฒนาปัญญา) เช่น มีความเข้าใจปัญหา การหาเหตุของ
ปัญหาเพ่ือการแก้ไข เกิดการเรียนรู้ เกิดปัญญาขึ้นในตนเอง มีมโนทัศน์เรื่องนั้นได้ถูกต้องตามความ
เป็น ควรพัฒนาอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

ขอขอบพระคุณ/เจริญพร ทุกท่าน  ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวิจัยครั้งนี้ 
 

 พระไชยสิทธิ์ กิตฺติปญฺโญ 
 

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการจัดการเชิงพุทธ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำคผนวก ฌ 

รูปภำพสัมภำษณ์เชิงลึก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๔ 

 
 
สัมภาษณ์ พระครูวรกิจจาทร, เจ้าคณะเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร, ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 

 
 

สัมภำษณ์ พระครูประทุมบุษโยภำส, เจ้ำคณะแขวงประเวศ กรุงเทพมหำนคร,  
๒๔ สิงหำคม ๒๕๖๓. 

 
 



๒๓๕ 

 
สัมภำษณ์ พระครูโสภณพิหำรกิจ, เจ้ำอำวำสวัดกระทุ่ม(เสือปลำ) เขตประเวศ 

กรุงเทพมหำนคร, ๒๔ สิงหำคม ๒๕๖๓. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภำษณ์ พระครูสรวิชัย, เลขำนุกำรเจ้ำคณะเขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร, 
๒๕ สิงหำคม ๒๕๖๓ 

 



๒๓๖ 

 
สัมภำษณ์ นำงวำรุณี เสือสวย, รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีอ่อนนุชบริหำร, 

๒๕ สิงหำคม ๒๕๖๓. 

 
สัมภำษณ์ นำยวรพล วชิระพงษำกุล, รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดกระทุ่ม(เสือปลำ),  

๒๘ สิงหำคม ๒๕๖๓. 
 



๒๓๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภำษณ์ นำงรวินันท์ กิจนุเครำะห์, ครูช ำนำญกำรโรงเรยีนวัดกระทุ่ม(เสือปลำ),  
๒๘ สิงหำคม ๒๕๖๓. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สัมภำษณ์ นำงสำววิไลวรรณ แสงวงศ์ทอง, ครูช ำนำญกำรโรงเรียนวัดกระทุ่ม(เสือปลำ)/
รำษฎรเขตประเวศ, ๒๘ สิงหำคม ๒๕๖๓. 



๒๓๘ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภำษณ์ นำยธนพจน์ สุขสถำพรสกุล, รำษฎรเขตประเวศ, ๒๘ สิงหำคม ๒๕๖๓. 

 
 

สัมภำษณ์ นำยปริญญำ สมำนทอง, รำษฎรเขตประเวศ, ๒๙ สิงหำคม ๒๕๖๓. 



๒๓๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สัมภำษณ์ พระมหำนิกร ฐำนุตฺตโร,นักวิชำกำรทำงกำรจัดกำรเชิงพุทธ, ๓๐ สิงหำคม ๒๕๖๓. 
 

 
สัมภำษณ์ รศ.ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง,นักวิชำกำรทำงกำรจัดกำรเชิงพุทธ,  

๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๓. 



๒๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
สัมภำษณ์ ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลำว,นักวิชำกำรทำงกำรจัดกำรเชิงพุทธ, ๓๐ สิงหำคม ๒๕๖๓. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๔๑ 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ ฉายา นามสกุล  : พระไชยสิทธิ์ กิตฺติปญฺโญ (นันทจักร์) 
วัน/เดือน/ปีเกิด   : วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
สถานที่เกิด   : ๑๕ ม.๙ ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม ๔๘๑๖๐ 
การศึกษา   : นักธรรมชั้นเอก 
    : ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต 
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อุปสมบท   : วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สังกัด    : มหานิกาย 
เข้าศึกษา   : มีนาคม  ๒๕๖๒ 
ที่อยู่ปัจจุบัน   : วัดกระทุ่ม (เสือปลา) อ่อนนุช ๖๗  

 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐ 
อีเมล์    : sackrock12.38@gmail.com 

 
 

 


