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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัด
ระยอง”โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ คือ ๑) เพ่ือศึกษา การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของ
ประชาชน ในจังหวัดระยอง ๒) เพ่ือศึกษา ปัจจัยการบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะของ
ประชาชน ในจังหวัดระยอง ๓) เพ่ือศึกษาแนวทาง การบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะของ
ประชาชน ในจังหวัดระยอง                                                                                                                                                                                                                                                                              

ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มประชากร ที่เป็นประชาชนในเขตปกครองจังหวัดระยองจ านวน ๓๓,๒๗๓ คน 
เลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้จ านวน ๓๕๖ คน จากการหาด้วยสูตรวิธีของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) 
ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลจากประชากรจ านวน ๓๕๖ คน ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ ใน
การเก็บข้อมูลประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้สถิติค่าความถี่ (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage : %) ค่าเฉลี่ย (Mean : x̄ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : 
S.D.) ในการอธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไป  

ผลการวิจัย พบว่า 
๑) ประชาชน ผู้ให้ข้อมูลที่มีต่อการบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ใน

จังหวัดระยอง ผู้ให้ข้อมูลโดยปัจจัยพ้ืนฐานการบริหารด้วย  M’s 4 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ (x̄ = ๓.๘๘) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (S.D. = ๐.๑๙๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า การบริหารการพัฒนาวัด โดยปัจจัยพ้ืนฐานการบริหาร ด้วย M’s 4 ได้แก่ คน (Man) อยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๓.๙๗ S.D. = ๐.๔๑๖ เงิน (Money) อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = 
๔.๐๗, S.D. = ๐.๔๔๓ วัสดุสิ่งของ (Materials) อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๔.๐๓, S.D. =
๐.๔๒๗ การจัดการ (Management) อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๓.๘๙, S.D. =๐.๔๕๔  และ
ด้านสุขภาวะของประชาชน ได้แก่ สุขภาวะทางกาย อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๓.๘๑, S.D. = 
๐.๕๒๐ สุขภาวะทางจิต อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๓.๗๘, S.D. = ๐.๕๔๙ สุขภาวะทางสังคม 
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๓.๗๘, S.D. = ๐.๔๙๔ สุขภาวะทางปัญญา อยู่ในระดับมาก โดยมีค่า
เท่ากับ x̄ = ๓.๗๘, S.D. = ๐.๕๐๔ ตามล าดับปัจจัย 

๒) ปัจจัยการบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง ปัจจัย
การบริหารการพัฒนาวัด ด้วยปัจจัยพ้ืนฐานการบริหาร ด้วย M’s4 การบริหารการพัฒนาวัด ด้วย



(ข) 
 

ปัจจัยพ้ืนฐานการบริหาร ด้วยM’s4โดยปัจจัยพ้ืนฐานการบริหาร ด้าน) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̄=๓.๙๗) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ( S.D.= ๐.๔๑๗) ด้านเงิน (Money) โดยภาพรวม อยู่
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̄ = ๔.๐๗) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. =๐.๘๗๘)ด้านวัสดุสิ่งของ 
(Materials) โดยภาพรวม อยู่ระดับปานกลางโดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̄ =๔.๐๓ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ (S.D. = ๐.๔๒๗) ด้านการจัดการ (Management)โดยภาพรวม อยู่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̄ 
=๓.๘๙) และส่วนเบี่ยงเบนมาตร ฐานเท่ากับ (S.D. = ๐.๔๕๔) ด้านสุขภาวะของประชาชน โดยการบริหาร
การพัฒนาวัดด้านสุขภาวะทางกาย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x̄ =๓.๘๑) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
(S.D. = ๐.๕๒๐) ด้านสุขภาวะทางจิต โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̄=๓.๗๘) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
(S.D.=๐.๕๔๙) ด้านสุขภาวะทางสังคม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̄=๓.๗๘) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ (S.D.=๐.๔๙๔) ด้านสุขภาวะทางปัญญา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̄=๓.๗๙) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ (S.D.=๐.๙๔๔) 

๓) แนวทางการบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง ดังนี้ ควร
เปิดโอกาสให้พระสงฆ์ และประชาชน ที่มีความรู้ความสามารถได้มีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาวัด  
เพ่ือการด าเนินงานต่างๆ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ผู้บริหารวัดควรมีการก าหนดนโยบาย มีแผน
แม่บทอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถน านโยบายไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมเห็นได้อย่างชัดเจน 
และเกิดประโยชน์สูงสุดกับวัด การบริหารการพัฒนาวัด ควรส่งเสริมทรัพยากรบุคลากรภายในและ
ภายนอกบริเวณวัด ควรจะมีระบบแบบแผน ทั้งทางด้านทรัพยากรบุคคล และการเงินให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เพ่ือ
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และมีการประเมินผล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท างาน อัน
เป็นการส่งเสริม และการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านกาย จิตใจและปัญญา 
 
ค าส าคัญ  :  การพัฒนา, ส่งเสริม, สุขภาวะ 
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Abstracts 

The research “Development  Administration the temple to promote health of 
the people, in Rayong Province” with the objective is as follows 1) For education 
development administration the temple to promote health of the people in Rayong 
Province 2) To study factors the development administration  the temple to promote 
health of the people in Rayong Province 3) To study guidelines pattern development 
management the temple to promote health of the people in Rayong Province 

The researcher selected the population group the population in Rayong 
Province 33,273 people  select random sample 356 people from the recipe the method 
of Taro Yamane (Taro Yamane) the researchers collected data from population of  356 
people  use questionnaires and interview as tools the data collection process using 
computer program ready–made using frequency statistics (Frequency) percentage 
(Percentage : %)  average (Mean : x̄) and standard deviation (Standard Deviation S.D.) in 
describing general information 
 
The research found that 

1) People who provide information which has to the management development 
of the temple to promote health of the people in Rayong Province informant of 
information by fundamentals M  4 by overview is very good  average x̄  : 3.88  standard  
deviation (S.D.=0.195) when considering each side ,It was found that the development  
administration the temple by fundamentals with M.4  is (Man) very good level  value x̄ 
=3.97  S.D.= 0.416 (Money) very good level value x̄ = 4.07, S.D.= 0.443  (Materials) very 
good level value x̄ = 4.03 S.D.= 0.527 (Management) very good level value x̄ = 3,89, S.D.= 
0.454 and the health of the people include Physical health very good level value x̄ 
=3.81, S.D.= 0.520 Mental health very good level value x̄ =3.78, S.D.= 0.549 Health social 
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very good level value x̄ = 3.78, S.D.= 0.494 Intellectual  health very good level value x̄ = 
3.78, S.D.= 0.504 Respectively of  factors 

2.The factor of development administration the temple to promote health of 
the people in Rayong  Province  the factor of development administration the people 
by fundamentals of management with M.4 the development administration with M.4 by 
fundamentals side) overview very good level average x̄ =3,97 standard deviation 
(S.D.=0.417) money overview very good level average x̄ =4.07 standard deviation 
(S.D.=0.878) materials overview middle level average x̄ =4.03 standard deviation 
(S.D.=0.427) management very good level average x̄ =3.89 standard deviation (S.D.=0.454)  
the heat of the people by the development administration the people physical health by 
average  x̄ =3.81 standard deviation (S.D.=0.520)  Mental health   by average x̄=3.78 
standard deviation (S.D.= 0.549) Health social by averagex̄=3.78 standard deviation 
(S.D.=0.594 Intellectual health by average x̄=3.79 standard deviation (S.D.=0.944) 
Respectively of  factors 

3.The guidelines for development administration the temple in Rayong 
Province as follows should open opportunity to give the monk and the peoples with 
knowledge and ability got involved in development administration the temple for the 
operation is transparent verifiable management of the temple  should be formulated of a 
policy the master plan clearly by written and the policy can be implemented clearly and 
the most useful of the temple the development administration the temple should 
promote internal and outside the temples There should be a systematic pattern both 
human and financial resources are stronger to accommodate changes that will happen in 
the future and evaluation to increase efficiency in work promoting the development of 
personnel both physically mind and intelligence 

Key words  :  Development, Promote, Health  
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พระสุธีวีรบัณิิต (โชว์ ทสฺสนีโย)  ดร. กรรมการ  พระปลัดระพิน พุทธิสาโร  ดร. กรรมการ  ผศ.ดร.
อุทัย สติมั่น กรรมการ  อาจารย์ ดร.บุษกร วัฒนบุตร กรรมการและเลขานุการ และคณาจารย์คณะ
สังคมศาสตร์ บัณิิตวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุกท่านท่ีได้ประสิทธิ์ประสาทศิลปะวิทยา
ให้เกิดความรู้แนวคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์ต่างๆ ในขณะศึกษาในสถาบัน 

ขอกราบขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยครั้งนี้ ตลอดถึงผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญท่ีได้ร่วมเข้าสนทนากลุ่มเฉพาะ ทุกท่านท่ีได้ให้ความ
อนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และช้ีแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้ผลการวิจัยครั้งนี้
ดียิ่งขึ้นไป 

ขอนอบน้อมสักการะบารมีธรรมสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) สมเด็จสามีราโม (หลวง
ปู่ทวด เหยี่ยบน้ าทะเลจืด) และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดพลา และเพื่อนสหธรรมมิกท่ีได้ให้
ความช่วยเหลือ และแนะน าในการท าดุษฎีบัณิิตนิพนธ์ตลอดจนถึงเจ้าหน้าท่ี ท่ีได้อ านวยความ
สะดวกในการสืบค้นข้อมูลส าหรับการท าวิจัยครั้งนี้ขอขอบคุณญาติโยมทุกท่านท่ีสนับสนุนการศึกษา
ด้วยดีตลอดมา 

ความดี และประโยชน์ของดุษฎีนิพนธ์นี้ ผู้วิจัยขอถวายบูชาพระคุณ พระอุปัชฌาย์อาจารย์ 
และบุพการี (พ่อตุ๊ แม่จ่ี อินทร์อยู่) ผู้ให้ชีวิตให้ทุกส่ิงทุกอย่าง คอยเป็นท่ีพึ่ง และให้ก าลังใจมาโดย
ตลอดในชีวิตท่ีผ่านมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   

 
พระครูวิธานสุพัฒนกิจ (วินา นนฺทิโย/อินทร์อยู่) 

        ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 



(ญ) 
 

คำอธบิายสัญลักษณ์ ์และคำย่อ 

๑)์คำยอ่ชือ่ค์ัมภ์ ร พระไตรปิฎก 

อั กษรยั อในวิทยานัิพนธ์ฉบั บนี้ ใช้อั้างอัิงจากพระไตรปัิฎกภาษาไทย ฉบั บมหาจั ฬาลงกรณ
ราชวัิทยาล ย เฉลิมพระเกัียรติ สมเดั จพระนางเจั้าสัิรัิกัิต์ิ พระบรมราชัินัีนาถ พ ทธศั กราช ๒๕๓๙ การ
อั้างอิงใช้ระบบระบ  เลั ม ขั้อ หนั้า หลั งคำยั อชั ั อคั มภีร์ ดั งตั วอยั างเช น วัิ.ม . (ไทย) ๔/๒๗๔/๗๐ 
หมายถึง วัิน ยปัิฎก มหาวรรค พระไตรปิฎก เล มที่ ๔ ข้อที ่๒๗๔ หน้า ๗๐ เรียงตามค มภัีร์ ด งนี้ 
 

พระว์ิน์ัยปิฎก 

วัิ.ม. (ไทย)              =   วัิน ยปิฎก         มหาวรรค                                (ภาษาไทย) 
วัิ.มหา. (ไทย)           =   วัิน ยปิฎก         มหาวิภ งค ์                              (ภาษาไทย) 

 
พระสุตตันตปฎิก 

ที.ปา.ั(ไทย)             =   ส ตต นตปิฎก     ทีฆนิกายัััััััััััปาฏิกวรรค       (ภาษาไทย) 
ที.ม. (ไทย)              =   ส ตต นตปิฎก     ัทีฆนิกาย           มหาวรรค          (ภาษาไทย) 
ข .ธ. (ไทย)               =   ส ตต นตปิฎก     ข ททกนิกาย       ธรรมบท           (ภาษาไทย) 
ม.มู. (ไทย)              =   ส ตต นตปิฎก     ัม ชฌิมนิกาย       มูลปัณณาสก์      (ภาษาไทย)  
องฺ.ท ก. (ไทย)           =   ส ตต นตปิฎก     ัอั งค ตตรนกิาย     ท กกนิบาต         (ภาษาไทย) 
องฺ.จต กกฺ. (ไทย)       =   ส ตต นตปิฎก     ัอั งค ตตรนกิาย     จต กกนิบาต        (ภาษาไทย) 
องฺ.ปญฺจก. (ไทย)       =   ส ตต นตปิฎก      อั งค ตตรนกิาย    ปัญจกนิบาต        (ภาษาไทย)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



( ฉ ) 
 

สารบญั  
 
 เรือ่ง                                                                                                       หนา้ 
บทคัดยอ่ภาษาไทย                                                                                       ( ก )  
บทคัดยอ่ภาษาองักฤษ                                                                                   ( ค )    
กติตกิรรมประกาศ                                                                                         ( จ ) 
สารบญั                                                                                                     ( ฉ )  
สารบญัตาราง                                                                                              ( ซ ) 
สารบญัแผนภาพ                                                                                          ( ฌ ) 
ค าอธบิายสญัลกัษณ์และค ายอ่                                                                                   ( ญ) 
 
บทที่  ๑ บทน า 

๑.๑ ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา                                                    ๑                                                   
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย                                                                      ๔ 
๑.๓ ปัญหาท่ีควรทราบในการวิจัย                                                                       ๕ 
๑.๔ ขอบเขตในการวิจัย                                                                             ๕ 
๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย                                                             ๖ 
๑.๖ ประโยชน์ท่ีได้รับในการวิจัย                                                                   ๗  

บทที่  ๒ ทบทวนเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีด้านการบริหาร                                                                ๘ 
๒.๒ แนวคิด ท่ีเกี่ยวกับวัด                                                                         ๒๔ 
๒.๓ แนวคิด ทฤษฎีด้านสุขภาวะ                                                                 ๕๐                                                                         
๒.๔ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง                                                                           ๘๓ 
๒.๕ กรอบแนวคิดในการวิจัย                                                                   ๑๐๕ 

บทที่  ๓ วธิดี าเนนิการวจิยั 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย                                                                             ๑๐๖ 
๓.๒ ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง                                                               ๑๐๖  
๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย                                                                       ๑๑๑ 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล                                                                        ๑๑๔                                                           
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล                           ๑๑๕ 

 
 
บทที่  ๔ ผลการวจิยั 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม                    ๑๑๖                         
๔.๒ ผลวิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ ท่ีเกี่ยวท่ีเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ 

 การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน  
 ในจังหวัดระยอง                                                                           ๑๒๑  



( ช ) 
 

๔.๓ น าเสนอแนวทางในการการบริหารการพัฒนาวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางสุขภาวะของ 
 ประชาชน ในจังหวัดระยอง                                                       ๑๓๐                                         

๔.๔ วิเคราะห์ แบบสัมภาษณ์ (Interview) ผู้ให้ข้อมูลเชิงลึก                               ๑๓๒ 
๔.๕ วิเคราะห์การสนทนากลุ่มเฉพาะ                                                          ๑๔๙ 
๔.๖ องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย                                                                ๑๕๙ 

บทที่  ๕ สรปุผลการวจิยั อภิปราย และขอ้เสนอแนะ 
๕.๑ สรุป ผลการวิจัย                                                                             ๑๖๕                                                                                                                  
๕.๒ สรุป ผลการวิเคราะห์ การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริม 

สุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง                                                 ๑๖๕                                                                                   
๕.๓ อภิปรายผลการวิจัย                                                                         ๑๗๒ 
๕.๔ แนวทาง และข้อคิดเห็นอื่นๆ                                                               ๑๗๖        
๕.๖ ข้อเสนอแนะ                                                                                  ๑๗๗ 
   

บรรณานกุรม                                                                                                  ๑๗๙ 
ภาคผนวก ก. หนงัสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย                ๑๙๒ 
ภาคผนวก ข. หนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย                  ๒๐๓ 
ภาคผนวก ค. หนังสือสัมภาษณ์เชิงลึก ในการวิจัย                                         ๒๑๕ 
ภาคผนวก ง.  หนังสือการสนทนากลุ่มเฉพาะ                                                ๒๔๒ 

ประวตัิผูว้จิยั 
  
 
 
 
 
 
 

สารบญัตาราง 
 
เรือ่ง                                                                                                         หนา้ 
 
บทที่ ๒ 

๒.๑ สรุป :  การบริการ                                                                            ๒๓ 
๒.๒ สรุป :  แนวคิดเกี่ยววัด                                                                       ๓๘                           
๒.๓ สรุป :  แนวคิดเกี่ยวกับไตรสิขา                                                             ๔๙ 
๒.๔ สรุป :  พฤติกรรมสุขภาวะ                                                                   ๖๓ 
๒.๕ สรุป :  สุขภาวะทางกาย                                                                     ๖๙  



( ซ ) 
 

๒.๖ สรุป :  สุขภาวะทางจิต                                                                      ๗๒ 
๒.๗ สรุป :   สุขภาวะทางสังคม                                                                  ๗๕ 
๒.๘ สรุป :   สุขภาวะทางปัญญา                                                                 ๗๘ 
๒.๙ สรุป :   การสุงเสริมสุขภาวะ                                                                ๘๒ 
๒.๑๐ สรุป : งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร                                                ๘๘                                                                          
๒.๑๑ สรุป : งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวัด                                                          ๙๔ 
๒.๑๒ สรุป : งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับไตรสิกขา                                                  ๙๘ 
๒.๑๓ สรุป : งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาวะ                                                  ๑๐๓ 

บทที่ ๓     
๓.๑ สรุป : การแบ่งกลุ่มประชากรกลุ่มตัวอย่าง                                               ๑๐๘                                                                                                

บทที่ ๔ 
๔.๑ สรุป : ร้อยละ ปัจจัยส่วนบุคคล                                                           ๑๑๗        
๔.๒ สรุป : ค่าร้อยละ การบริหาร                                                              ๑๑๘  
๔.๓ สรุป :  ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน                                                          ๑๒๑                                                        
๔.๔ สรุป : น าเสนอแนวทางการบริหารการพัฒนาวัด                                       ๑๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 

สารบญัแผนภาพ 
 

เรือ่ง                                                                                                        หนา้ 
 

บทที่ ๒ 
แผนภาพที่ ๒.๑                                                                                    ๕๓ 
แผนภาพที่ ๒.๒                                                                                    ๕๔ 
แผนภาพที่ ๒.๓                                                                                    ๕๖ 
แผนภาพที่ ๒.๔                                                                                    ๕๘ 
กรอบแนวคิดในการวิจัย                                                                        ๑๐๕ 

บทที่ ๔  
แผนภาพท่ี ๔.๑                                                                                  ๑๖๐ 
 
 
 



( ฌ ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
บทที ่๑ 
บทน ำ 

 
๑.๑ ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของปัญหำ 

ประวัติศำสตร์ของชนชำติไทย พบว่ำ ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนท่ีเรียกว่ำ   
สุวรรณภูมิ เป็นท่ีต้ังมั่นของพระพุทธศำสนำมำเป็นเวลำยำวนำน ค ำสอนของพระพุทธศำสนำได้เผยแผ่
ไปท่ัวทุกภูมิภำคของประเทศไทย และเกี่ยวข้องกับวิถี ชีวิตของ ผู้คนชำวไทย จนก่อให้ เกิด
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ศิลปกรรม สถำปัตยกรรม และแพทย์ศำสตร์ อันเนื่องด้วย
พระพุทธศำสนำ กลำยมำเป็นสมบัติของชนชำติไทย ให้ประชำชนชำวไทยได้เกิดควำมภำคภูมิใจ๑ ดังได้
กล่ำวมำพระพุทธศำสนำ จึงมีควำมสัมพันธ์เกีย่วข้องกับวิถีชีวิตประจ ำวันของคนไทยอย่ำงใกล้ชิด และ
แยกกันไม่ออกแม้แต่มำรยำทต่ำงๆ ท่ีคนไทยยังถูกฝึกสอนให้เคำรพผู้ใหญ่ และยึดมั่นค ำว่ำ ท ำดีได้ดี ท ำ
ช่ัวได้ช่ัว เป็นผลตอบแทน และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตำมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ก็ล้วน
มำจำกหลักเกณฑ์ทำงพระพุทธศำสนำท้ังส้ิน๒ วัดและพระสงฆ์ มีภำพพจน์เกี่ยวกับบทบำททำง
สังคมไทย วัดและพระสงฆ์ในอดีตจึงน่ำเล่ือมใสศรัทธำยิ่งนักด้วยบทบำทท่ีกล่ำวมำ๓ ประเทศไทยจึงมี
พระสงฆ์ท่ีเป็นปรำชญ์ทำงวรรณกรรม ดังนั้น พระสงฆ์จึงกลำยเป็นท่ีพึ่งของชนชำวไทย และใน
สังคมไทยในทุกๆเรื่อง ไม่ว่ำในทำงท่ีเป็นพิธีกรรมทำงศำสนำหรืองำนมงคลและอวมงคล สังคมไทย
เคำรพและศรัทธำต่อพระสงฆ์มำก๔ เนื่องจำกพระสงฆ์เป็นผู้ทรงศีล และเป็นครูอำจำรย์ อบรมส่ังสอน
บุตร-ธิดำท้ังหลำยมำหลำยยุคหลำยสมัยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

จังหวัดระยอง ถูกก ำหนดให้เป็นเมืองอุตสำหกรรมสมัยใหม่ จึงมีกำรขยำยตัวของ
อุตสำหกรรมอย่ำงรวดเร็ว โดยในช่วง ๒๕-๓๐ ปี ท่ีผ่ำนมำ มีเงินลงทุนรวม ๙.๙๒ แสนล้ำนบำท๕ 
ส่งผลให้จังหวัดระยองเป็นฐำนอุตสำหกรรมหลักท่ีส ำคัญของประเทศ มีอัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ
เฉล่ียร้อยละ ๖.๒ ต่อปีสูงกว่ำ อัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศท่ีมีอัตรำเฉล่ียท่ีร้อยละ ๔.๘ 

                                                             

๑
 นนท์ ธรรมสถิตย์ และช ำนะ พำซื่อ, พระพุทธศำสนำและคณะสงฆ์ไทย,  (กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์

มหำจุฬำบรรณำคำร วัดมหำธำตุ ท่ำพระจันทร์, ๒๕๔๒).  
๒

 พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธศำสน์กับชำติไทย, (กรุงเทพมหำนคร ; มหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย, ๒๕๓๖). 

๓พุทธทำสภิกฺ ขุ ,  พุทธธรรมขุมทรัพย์จ ำกพระโอฏฐ์  (ฉบับคู่มือพุทธบริษัท) . พิมพค์รั้ งที่  ๔. 
(กรุงเทพมหำนคร : ส ำนักพิมพ์บุพนิมิต, ๒๕๔๙).  

๔พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),  พุทธธรรม ฉบับปรับปรุง  และขยำยควำม .  พิมพ์ครั้ งที่  ๙, 
(กรุงเทพมหำนคร : มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๔๓), 

๕ศูนย์สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและงำนปกครอง, คูม่อืกำรใชบ้รกิำรส ำนกัวทิยบรกิำร, นครศรีอยุธยำ : 
ส ำนักวิทยบริกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ, ๒๕๔๗).   



๒ 

 

 

 

และมีรำยได้ ซึ่งสูง เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ๖ นอกจำกนี้ จังหวัดระยองยังมีศักยภำพทำงด้ำนกำร
ท่องเท่ียว รวมท้ังเป็นแหล่งผลิตผลไม้ เพื่อกำรส่งออกท่ีส ำคัญของประเทศ จึงมีแรงงำน เจ้ำของธุรกิจ 
เดินทำงเข้ำมำ ในพื้นท่ีจังหวัดระยองจ ำนวนมำก ท้ังท่ีอยู่ประจ ำ และไปกลับ ซึ่งคนกลุ่มนี้หำกไม่ได้ 
ย้ำยทะเบียนรำษฎร์จะถือว่ำเป็นประชำกรแฝงด้วย อย่ำงไรก็ดีประชำกรกลุ่มนี้ ได้ช่วยสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 
และควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจให้กับภำคอุตสำหกรรมของจังหวัดระยอง และภำคบริกำรของ
จังหวัดระยอง อันเป็นกำรเพิ่มผลิต ภำพโดยรวมให้กับประเทศ๗ แต่ปัญหำเศรษฐกิจ และสังคมไทยใน
ปัจจุบันท่ีเปล่ียนแปลงไป ส่งผลให้ประชำชน มีพฤติกรรมต่อสุขภำวะท่ีไม่ถูกสุขลักษณะเพิ่มมำกขึ้น 
เห็นได้จำกปัญหำกำรเจ็บป่วยของประชำชนในปัจจุบันมีแนวโน้มกำรเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วย
โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อท่ีมีสำเหตุมำจำกกำรปฏิบัติตัวท่ีไม่เหมำะสม ดังนั้น กำรประกำศ
คณะกรรมกำร ส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๓๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง ก ำหนดให้ท้องท่ีเขตต ำบลมำบตำ
พุด ต ำบลห้วยโป่ง ต ำบลเนินพระ ต ำบลทับมำ อ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง ต ำบลมำบข่ำ อ ำเภอนิคม
พัฒนำ จังหวัดระยอง และท้ังต ำบลบ้ำนฉำง อ ำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง๘ มีผลกระทบต่อพฤติกรรม
สุขภำวะ ท้ังส้ิน  

กระทรวงสำธำรณสุขมีกำรพัฒนำระบบข้อมูล สุขภำพมำมำกกว่ำ ๒๐ ปี โดยระบบหลัก คือ 
กำรรำยงำน ข้อมูลสุขภำพตำมโครงสร้ำงฐำนข้อมูลกำรให้บริกำรผู้ป่วยนอก ๑๘ แฟ้ม มำตรฐำนใน
ระดับโรงพยำบำล ๒๑ แฟ้ม ในระดับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบล ระบบรำยงำน ๕๐๔  
ระบบรำยงำน ๕๐๕ และระบบอื่นๆ ซึ่งเป็นกำร รำยงำนข้อมูลกำรเข้ำรับบริกำรของประชำชนจำก
สถำนบริกำรสำธำรณสุขในภำครัฐ รวมถึงระบบกำรเฝ้ำระวังโรค จำกกำรประกอบอำชีพ และ
ส่ิงแวดล้อมตำมระบบรำยงำน  (รง.๕๐๖/๒) แต่ข้อมูลจำกระบบดังกล่ำว ท่ีมีในปัจจุบันไม่มี
ควำมจ ำเพำะหรือเหมำะสมกับกำรเฝ้ำระวังผลกระทบจำกส่ิงแวดล้อม และผลกระทบต่อสุขภำพ๙ จำก
ปัญหำดังกล่ำว ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดระยอง จึงได้พัฒนำระบบเฝ้ำระวังสุขภำพจำกปัญหำ
มลพิษ และส่ิงแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง  

วัด ในอดีตเป็นศูนย์กลำงในกำรปฏิบัติกิจกรรม และพิธีกรรมทำงพระพุทธศำสนำด้ำนต่ำงๆ 
โดยวัดเป็นแหล่งต ำรำแพทย์แผนไทยโบรำณ พระสงฆ์ท ำหน้ำเป็นหมอรักษำพยำบำล วัดเป็นท่ีพ ำนัก
                                                             

๖World Development Report (WDR) (World Bank, 2009, อ้ำงถึงใน ธนำคำรไทยพำณิชย์, 
๒๕๕๓).  

๗ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ, กลุ่มสถติิประชำกร, ส ำนักสถิติสังคม, กระทรวงเทคโนโลยี, (กรุงเทพมหำนคร : 
สำรสนเทศ และกำรสื่อสำร, ๒๕๕๘). 

๘ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ, ฉบับที่ ๓๒ พ.ศ. ๒๕๕๒, เรื่อง ก ำหนดให้ท้องที่เขตต ำบล
มำบตำพุด, ต ำบลห้วยโป่ง ต ำบลเนินพระ ต ำบลทับมำ อ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง ทั้งต ำบล ต ำบลมำบข่ำ อ ำเภอ
นิคมพัฒนำ จังหวัดระยอง ทั้งต ำบลบ้ำนฉำง อ ำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง , รวมทั้งพ้ืนที่ทะเลภำยในแนวเขต  เป็น
เขตควบคุมมลพิษ, รำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ ๑๒๖, (ตอนพิเศษ ๖๕ ลงวันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๕๒).  

๙คณะกรรมกำรศึกษำผลกระทบต่อสุขภำพจำกมลพิษสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง, 
รำยงำนผลกำรศกึษำผลกระทบตอ่สขุภำพจำกปญัหำมลพิษสิง่แวดลอ้มในเขตควบคมุมลพษิ จังหวัดระยอง, พิมพ์ครั้ง
ที่ ๑, (กรุงเทพมหำนคร : สำมเจริญพำณิชย์ ; ๒๕๕๔), หน้ำ ๙.  



๓ 

 

 

 

อำศัยศึกษำเล่ำเรียนประพฤติปฏิบัติตำมพระธรรมวินัยเพื่อให้เป็นศำสนทำยำทสืบอำยุพระพุทธศำสนำ 
และวัดยังเป็นศูนย์กำรบริหำรกำรบริกำรด้ำนกำรปกครองท่ีก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน พึงจะเรียกประชุมกัน 
เพื่อแจ้งกิจกำรต่ำงๆ๑๐ ซึ่งสอดคล้องกับนักเศรษฐศำสตร์ชำวอังกฤษ (Nicholas Bennett) ผู้เข้ำมำ
เมืองไทยในฐำนะผู้เช่ียวชำญทำงกำรศึกษำยูเนสโก ได้กล่ำวว่ำ เป็นเวลำร้อยๆปี ท่ีวัดได้มีบทบำทส ำคัญ
ต่อวิถีชีวิตของคนไทย โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้ให้บริกำรต่ำงๆท่ีจ ำเป็น เช่น ให้กำรศึกษำ ให้ค ำปรึกษำแก่
ชำวบ้ำนท่ีเดือดร้อน ไกล่เกล่ียข้อพิพำท ตลอดถึงให้กำรรักษำพยำบำล นอกจำกนั้น วัดยังช่วยเก็บ
รักษำประเพณีวัฒนธรรม โดยกำรท่ีพระสงฆ์ได้เข้ำร่วมในกิจกรรมทำงสังคมต่ำงๆในลักษณะต่ำงๆ วัด
จึงเปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมจิตใจของชำวบ้ำน และศูนย์กลำงกิจกรรมต่ำงๆทำงสังคม๑๑ ซึ่งสอดคล้อง
กับกำรแสดงปำฐกถำ ในกำรประชุมพระพุทธศำสนำนำนำชำติ ว่ำ “คณะสงฆ์ได้ฝ่ำคล่ืนลมมรสุมรอด
พ้นวิกฤตมำเป็นเวลำกว่ำ ๒,๕๐๐ ปี นับต้ังแต่องค์สัมมำสัมพุทธเจ้ำทรงก่อตั้งคณะสงฆ์นี้ขึ้นมำ ถ้ำคณะ
สงฆ์ปฏิบัติตำมพระธรรมวินัย และประยุกต์ใช้พระธรรมวินัยอย่ำงถูกต้องตำมพุทธประสงค์ ด้วย
สติปัญญำพระพุทธศำสนำก็จะด ำรงคงอยู่สถำพรในอนำคต เพื่อประโยชน์สุขแห่งมวลมนุษยชำติ
ตลอดไป”๑๒ 

หลักธรรมพื้นฐำนท่ีใกล้กับควำมเป็นอยู่ของมนุษย์มำกท่ีสุด สำมำรถท่ีจะปฏิบัติได้ใน
เบื้องต้น และกระบวนกำรเรียนรู้ในพระพุทธศำสนำ ท่ีเน้นควำมรู้คู่คุณธรรมตำมสำระรัฐธรรมนูญ 
พุทธศักรำช ๒๕๔๐ เมื่อน ำมำประยุกต์กับกิจกรรมประจ ำวันของชีวิตมนุษย์มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้น
กำรปฏิบัติหลักธรรมด้วยตนเองทุกขณะจิต และทุกอิริยำบถจะท ำให้มีสติรู้เสมอท่ีได้ยิน ได้เห็น ได้คิด 
ได้พูด สำมำรถท่ีจะควบคุมตนเองให้อยู่ในระเบียบวินัยท้ังทำงกำย วำจำ ใจรวมถึงควบคุมสติให้มีควำม
แน่วแน่ในจุดเดียวกันเมื่อมีสติมั่นแล้วจะท ำให้เกิดปัญญำ และเกิดควำมรู้แจ้งเข้ำใจ และแก้ปัญหำได้๑๓ 

สุขภำวะหรือสุขภำพ คือ กำรบัญญัติค ำว่ำ สุภำวะท่ีมีควำมสมบูรณ์ของร่ำงกำย จิตใจ และ
สำมำรถอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข มิใช่เพียงแต่ปรำศจำกโรค และควำมพิกำรเท่ำนั้น๑๔ สุขภำพหรือ
ภำวะ คือ สุขภำพด้ำนต่ำงๆคือ ภำวะของมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังสุขภำวะทำงกำย สุขภำวะทำงจิต สุข
ภำวะทำงสังคม และสุขภำวะทำงปัญญำ มีพื้นฐำนโยงใยมำจำกสุขภำพท่ีดี (Healthy) แบบดีท่ีสุด และ

                                                             

๑๐พระมหำสมทรง สิรินธโร และคณะ, บทบำทของวัดและพระสงฆ์ไทยในอนำคต , (กรุงเทพมหำนคร : 
บริษัทเคล็ดไทย จ ำกัด, ๒๕๕๒), หน้ำ ๒๒.  

๑๑ชัชวำล บุญปัน และสมเกียรติ ต้ังนะโม, สัมภำษณ์อำจำรย์ : นิโคลัส เบ็นเน็ทท์ (Nicholas Bennett), 
สัมภำษณ์ : ที่บ้ำนอำจำรย์เทพศิริ สุขโสภำ, (ซอยวัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่ : วันศุกร์ที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๕). 

๑๒พระธรรมโกศำจำรย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), แสดงปำฐกถำ ในกำรประชุมพระพุทธศำสนำนำนำชำติ ใน
กลุ่มผู้นับถือพระพุทธศำสนำว่ำด้วย, ประเด็นและอนำคต, (ณ เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกำ ๑๕ มกรำคม ๒๕๔๖). 

๑๓รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย, มำตรำ ๘๑, พุทธศักรำช ๒๕๔๐).  
๑๔ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ , พระรำชบัญญัติสุขภำพแห่งชำติ  พ .ศ .๒๕๕๐ , 

(กรุงเทพมหำนคร : สหพัฒนไพศำล, ๒๕๕๐), หน้ำ ๒๙. 



๔ 

 

 

 

น่ำพอใจท่ีสุด๑๕ กำรท่ีประชำชนมีพฤติกรรมต่อสุขภำพไม่สมบูรณ์ ได้แก่ กำรออกก ำลังกำย และทำน
ผักผลไม้ไม่เพียงพอ กินอำหำรท่ีมีไขมันสูง อำหำรมีรสจัด เช่น เปรี้ยวจัด เผ็ดจัด เค็มจัด มันจัด และ
หวำนจัด ท ำให้เพิ่มควำมเส่ียงต่อกำรเจ็บป่วยด้วยโรคไต โรคมะเร็ง โรคควำมดันโลหิตสูง โรคเบำหวำน 
โรคหัวใจ และไขมันในหลอดเลือด๑๖ ไม่ว่ำจะเป็นมลภำวะจำกส่ิงแวดล้อมต่ำงๆ ซึ่งโรคเหล่ำนี้เมื่อเกิด
กำรเจ็บป่วยจ ำเป็นต้องรักษำด้วยกำรรับประทำนยำ เส่ียงต่อกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนตำมมำ ท ำให้
สูญเสียค่ำใช้จ่ำยเป็นจ ำนวนมำก  

ดังนั้น เมื่อปัจจุบันควำมส ำคัญของวัด ได้เปล่ียนแปลงไปจำกเดิม กำรบริหำรกำรพัฒนำวัด มี
ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง คือ วัดและพระสงฆ์ ต้องให้กำรกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมควำมร่วมมือซึ่งกัน และกัน
จะเห็นว่ำกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีเกิดขึ้นมิได้มุ่งเน้นแต่เพียงกำรแก้ปัญหำสุขภำวะเท่ำนั้น หำกเป็นกำรพัฒนำ
วัดแบบองค์รวมโดยใช้ชำวบ้ำนเป็นฐำนกำรพัฒนำ และประชำชนเองก็เป็นตัวจักรส ำคัญ ในกำรร่วม
ด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ให้บรรลุเป้ำหมำยท้ังส่วนของวัด โดยมีพระสงฆ์เป็นแกนน ำ กำรขับเคล่ือน 
จึงต้องมีแผนโครงกำร กระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องเพรำะเมื่อเกิดกำรเรียนรู้แลกเปล่ียนจนครบ
วงจรต่อเนื่องไม่รู้จบท ำให้เกิดพลังมหำศำล ในกำรแก้ปัญหำให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินชีวิตต่อไป ท่ี
ส ำคัญควรมีกำรพัฒนำแนวคิดท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐำนควำมเช่ือท่ีว่ำบุคคลมีศักยภำพท่ีพึ่งพำตนเองได้ 
เพรำะจะเป็นหนทำงน ำไปสู่กำรบริหำรกำรพัฒนำวัด ท่ีดีมีควำมสุข และเห็นคุณค่ำของชีวิต ได้แก่ กำร
อยู่ดีมีสุข ถ้ำคนอำศัยอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีดี ศีลธรรมท่ีดี มนุษย์มีคุณภำพทำงสังคม มำกยิ่งขึ้นในบริบท
แห่งสังคมยุคโลกำภิวัฒน์ในปัจจุบันต่อไป ดังนั้น ผู้วิจัยตระหนักในสุขภำพของประชำชน กำรมีสุขภำพ
สมบูรณ์ท้ังทำงกำย จิตใจ สังคมและปัญญำ รวมถึงควำมสำมำรถในกำรด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยดี 
กำรบริหำรกำรพัฒนำวัด ก็เป็นไปด้วยดี ผู้วิจัยจึงได้ท ำกำรศึกษำค้นคว้ำกำรวิจัยเรื่อง “กำรบริหำรกำร
พัฒนำวัด เพื่อส่งเสริมสุขภำวะของประชำชน ในจังหวัดระยอง”  
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

๑.๒.๑ เพื่อศึกษำ กำรบริหำรกำรพัฒนำวัด เพื่อส่งเสริมสุขภำวะของประชำชน ในจังหวัดระยอง  
๑.๒.๒ เพื่อศึกษำ ปัจจัยในกำรบริหำรกำรพัฒนำวัด เพื่อส่งเสริมสุขภำวะของประชำชน ใน

จังหวัดระยอง  
๑.๒.๓ เพื่อศึกษำแนวทำงในกำรบริหำรกำรพัฒนำวัด เพื่อส่งเสริมสุขภำวะของประชำชน ใน 

จังหวัดระยอง 

                                                             

๑๕วำสนำ คุณำอภิสิทธ์ิ, บทควำมเรื่องสุขภำพ คือ อะไร ท ำไมต้องสุขภำวะศึกษำ , (กรุงเทพมหำนคร : 
มหำวิทยำลัยศรีนทรวิโรฒ, วันที ่๒๖ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๔๗), หน้ำ  ๑๗-๒๐. 

๑๖จำริณี ยศปัญญำ, วันเพ็ญ ศิวำรมย์, รูปแบบกำรดูแลสุขภำพองค์รวมของพระภิกษุสำมเณรวัดส่งเสริม
สุขภำพในพ้ืนที่รับผิดชอบศูนย์อนำมัย ๖ ขอนแก่น, รำยงำนวิจัย, (กรมอนำมัย กระทรวงสำรำธรณสุข : ขอนแก่น, 
๒๕๕๐), หน้ำ ๒๗. 



 
 

 
๑.๓ ค ำถำมกำรวิจัย 

๑.๓.๑ กำรบริหำรกำรพัฒนำวัด เพื่อส่งเสริมสุขภำวะของประชำชน ในจังหวัดระยอง เป็น
อย่ำงไรบ้ำง 

๑.๓.๒ ปัจจัยกำรบริหำรกำรพัฒนำวัด เพื่อส่งเสริมสุขภำวะของประชำชน ในจังหวัดระยอง 
มีปัจจัยอะไรบ้ำง  

๑.๓.๓ แนวทำงในกำรบริหำรกำรพัฒนำวัด เพื่อส่งเสริมสุขภำวะของประชำชน ในจังหวัด
ระยอง มีอย่ำงไรบ้ำง 

 
๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 

กำรวิจัยเรื่อง “กำรบริหำรกำรพัฒนำวัด เพื่อส่งเสริมสุขภำวะของประชำชน ในจังหวัด
ระยอง” โดยผู้วิจัยได้ก ำหนดขอบเขตส ำคัญท่ีน ำมำศึกษำ ดังนี้ 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
กำรวิจัยเรื่อง “กำรบริหำรกำรพัฒนำวัด เพื่อส่งเสริมสุขภำวะของประชำชน ในจังหวัด

ระยอง” ผู้วิจัยก ำหนดขอบเขตด้ำนเนื้อหำ แบ่งออกเป็น ๒ ด้ำน คือ ๑) ด้ำนปัจจัยพื้นฐำนกำรบริหำร
กำรพัฒนำวัด ด้วย M’s4 ๒) ด้ำนสุขภำวะของประชำชนประกอบด้วย ผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ เพศ, 
อำยุ, กำรศึกษำ และโรคประจ ำตัว   

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนประชำกร 
กำรศึกษำ ได้แบ่งประชำกร ท่ีใช้ในกำรศึกษำ ออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ คือ 

๑) กลุ่มประชำชน ท่ีใช้ในกำรศึกษำเชิงปริมำณ ได้แก่ ประชำชน ท่ีอำศัยอยู่ใน
จังหวัดระยอง ท่ีมีอำยุต้ังแต่ ๑๘ ปีข้ึนไป ตำมทะเบียนรำษฎร์ จ ำนวน ๓๓,๒๗๓ คน และได้จ ำนวนกลุ่ม
ประชำกรตัวอย่ำงจำกกำรค ำนวนสูตร ทำโร่ ยำมำเน่ (Taro Yamane) ได้จ ำนวนประชำกรตัวอย่ำง
ท้ังหมด จ ำนวน ๓๕๖ คน 

๒) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญท่ีใช้ในกำรศึกษำเชิงคุณภำพ ได้แก่ ผู้น ำฝ่ำยปกครอง, 
นักวิชำกำร กำรแพทย์, อำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.) จิตอำสำทำงกำรแพทย์ และปรำชญ์ชำวบ้ำน
จ ำนวน ๑๘ คน 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
กำรศึกษำเฉพำะกลุ่มประชำกร (ประชำชน) ในจังหวัดระยอง 

๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ  
กำรก ำหนดกำรศึกษำ ค้นคว้ำกำรวิจัย ๑-๓ ปี กำรด ำเนินกำร ๘ เดือน 

 
๑.๕ นยิำมศพัท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวจิยั 

ผู้วิจัยได้นิยำมศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับ “กำรบริหำรกำรพัฒนำวัด เพื่อส่งเสริมสุขภำวะของ
ประชำชน ในจังหวัดระยอง” กรณีศึกษำ และกำรวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ 

๑.๕.๑ กำรบริหำรกำรพัฒนำวัด หมำยถึง คุณลักษณะมีควำมสัมพันธ์กันในฐำนะท่ีเป็น
กิจกรรม และท่ีเป็นศำสตร์ โดยผู้ศึกษำวิจัยเน้นหลักปัจจัยพื้นฐำนกำรบริหำรด้วยM’s 4  ได้แก่ คน 

(Man) เงิน (Money) วัสดุส่ิง (Materials) กำรจัดกำร (Management) 



                                                                                                                    ๗ 

 

 

๑.๕.๒ วัด หมำยถึง สถำบันของพระศำสนำ ท่ีอยู่คู่กับคนไทยมำตลอด วัดมีอิทธิพลต่อกำร
กระตุ้นหรือแนะน ำให้เกิดกิจกรรมในทำงสังคม และก่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงต่ำงๆ ต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน จะพบได้ว่ำ วัดและพระสงฆ์มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชำชนเสมอมำ  

๑.๕.๓ สุขภำวะของประชำชน หมำยถึง ควำมสมบูรณ์ทุกๆด้ำน เช่ือมโยงกันสะท้อนถึงควำม
เป็นองค์รวมอย่ำงแท้จริงของสุขภำพท่ีเกื้อกูลกันท้ัง ๔ มิติ น ำมำสู่วิสัยทัศน์ คือ สุขภำวะอันยั่งยืนอัน
ประกอบด้วย สุขภำพทำงกำย (Physical Health) สุขภำพทำงจิต (Mind Health) สุขภำพทำงสังคม 
(Social Health) สุขภำพทำงปัญญำ (Intellectual Health) และควำมเป็นปกติสุขของบุคคลท้ังองค์
รวม ท ำให้เกิดคุณภำพชีวิตท่ีดีของประชำชน  

๑.๕.๔ ส่งเสริม หมำยถึง ขบวนกำรส่งเสริมให้ประชำชน เพิ่มสมรรถนะในกำรควบคุม และ
ปรับปรุงสุขภำพของตนเอง ในกำรบรรลุซึ่งสุขภำวะอันสมบูรณ์ ท้ังทำงร่ำงกำย จิตใต สังคม และปัญญำ
บุคคล และกลุ่มบุคคลจะต้องสำมำรถบ่งบอก และตระหนักถึงควำมมุ่งมำดปรำถนำของตนเอง สำมำรถ
ตอบสนองต่อปัญญำของตนเอง และสำมำรถเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมหรือปรับตนให้เข้ำกับส่ิงแวดล้อม
ได้ อีกท้ังยังสำมำรถควบคุมปัจจัยต่ำงๆ ท่ีมีผลต่อสุขภำพ  

๑.๕.๕ ปัจจัย หมำยถึง เหตุอันเป็นทำงให้เกิดผล หนทำงแนวทำง ท่ีเชิดชูฐำนะให้ประชำชน
ในสังคม มีควำมบริสุทธิ์ ควำมเสียสละ และบ ำเพ็ญประโยชน์ กำรปลูกฝัง และพัฒนำนั่นคือ กำรมี
คุณธรรมจริยธรรม ก็โดยใช้หลักไตรสิกขำ เนื่องจำกไตรสิกขำเป็นระบบ และเป็นกระบวนกำรในกำร
ฝึกฝน อบรม ฝึกหัดเพื่อพัฒนำคนใน ๓ ด้ำน ดังนี้  

๑) พัฒนำ ด้ำนพฤติกรรม เรียกว่ำ ศีล (สะอำด) 
๒) พัฒนำ ด้ำนจิตใจ เรียกว่ำ สมำธิ (สงบ) 
๓) พัฒนำ ด้ำนปัญญำ เรียกว่ำ ปัญญำ (สว่ำง)  

 
๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย  

๑.๖.๑ รู้และเข้ำใจ กำรบริหำรกำรพัฒนำวัด เพื่อส่งเสริมสุขภำวะของประชำชน ในจังหวัด
ระยอง  

๑.๖.๒ รู้และเข้ำใจ ปัจจัยในกำรบริหำรกำรพัฒนำวัด เพื่อส่งเสริมสุขภำวะของประชำชน ใน
จังหวัดระยอง  

๑.๖.๓ รู้และเข้ำใจ แนวทำงในกำรบริหำรกำรพัฒนำวัด เพื่อส่งเสริมสุขภำวะของประชำชน 
ในจังหวัดระยอง 

 



 

 

 
 

บทที่ ๒ 
เอกสาร และงานวจิยัที่เกีย่วขอ้ง 

 
การวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัด

ระยอง” ผู้วิจัยได้ประมวลเอกสารทางพระพุทธศาสนา จากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา หนังสือ 
บทความ และเอกสารอื่นๆ รวมท้ังแนวคิด ทฤษฎีจากต าราของนักวิชาการ และผลงานการวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ 

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีด้านการบริหาร   
๒.๒ แนวคิด ท่ีเกี่ยวกับวัด  
๒.๓ แนวคิด ทฤษฎีด้านสุขภาวะ 
๒.๔ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.๕ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีด้านการบริหาร โดยปัจจัยพื้นฐานการบริหาร M’s4 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัด
ระยอง” การบริหารจึงเป็นศาสตร์ ( science ) ในท านองเดียวกันการพิจารณาการบริหารในลักษณะ
การปฏิบัติจะต้องอาศัยทักษะเป็นศิลป์ ( arts ) ดังนั้น ผู้วิจัยได้ประมวลแนวคิด ทฤษฎีได้น ามาเสนอ
เป็นล าดับ ดังต่อไปนี้ 

การบริหาร ( Administration ) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน Administatrae 
หมายถึง ช่วยเหลือ ( Assist ) หรืออ านวยการ ( Direc ) การบริหารมีความสัมพันธ์หรือมีความหมาย 
ใกล้เคียงกับค าว่า minister ซึ่งหมายถึง การรับใช้หรือผู้รับใช้หรือผู้รับใช้รัฐ ส าหรับความหมายด้ังเดิม
ของค าว่า Administer หมายถึง การติดตามดูแลส่ิงต่างๆ๑ ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของรอง
ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ได้บรรยายว่า การบริหาร (Administration) และการจัดการ 
(Management) เปนค าท่ีมีความหมายแตกตางกันเล็กนอย โดยการบริหารจะใหความสนใจ และ
สัมพันธกับการก าหนดนโยบายไปลงมือปฏิบัติ การบริหารมีความหมาย ๒ นัย ดังต่อไปนี้  

๑) ค าวาบริหารมาจากภาษาบาลีวา ปริหาร มาจากศัพทวา ปริ แปลวา รอบและ หรธาตุ
ในความน าไป ดังนั้น ค าวาบริหารจึงแปลวา น าไปโดยรอบดังในประโยคภาษาบาลีวา “ป   ห ปริหริต  
สมต โถ” แปลวา ผูสามารถบริหารปญหาและน าปญหาไปโดยรอบหรือก าจัดปญหาใหหมดส้ินไป  

                                                 
๑พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธม มจิต โต), คุณธรรมส าหรับนักบริหาร , (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธ

ธรรม, ๒๕๔๑), หน้า ๒-๓. 



๘ 

 

 

 

๒) ค าวาบริหาร แปลมาจาก ภาษาอังกฤษ วา Administer และ Administration แปล
ความหมาย คือ การปกครอง ด าเนินการ อ านวยการ จัดการ จัดใหวางสงเสริมและบ ารุง๒  

การศึกษาพุทธวิธีบริหารไดใชหนาท่ีของนักบริหารเปนกรอบในการพิจารณาหนาท่ี 
(Function) ของนักบริหารมีอยู ๕ ประการ ตามค ายอ ในภาษาอังกฤษวา POSDC  

P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เปนการก าหนดแนวทางด าเนินงานในปจจุบัน 
เพื่อความส าเร็จท่ีจะตามมาในอนาคต ผูบริหารที่ดีตองมีวิสัยทัศนเพื่อก าหนดทิศทางขององคกร 

 O คือ Organizing หมายถึง การจัดองคกรเปนการก าหนดโครงสรางความสัมพันธ ของ
สมาชิก สายบังคับบัญชาภายในองคกร มีการแบงงานกันท า และการกระจายอ านาจภายในองคกร  

S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เปนการสรรหาบุคลากรใหม การพัฒนาบุคลากร 
และการใชคนใหเหมาะสมกับงาน  

D คือ Directing หมายถึง การอ านายการ เปนการส่ือสารเพื่อใหเกิดการด าเนินการ 
ตามแผน ผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีภาวะผูน า และ 

C คือ Controlling หมายถึง การก ากับดูแลเปนการควบคุมคุณภาพของการปฎิบัติงาน 
ภายในองคกร รวมท้ังกระบวนการแกปญหาภายในองคกร๓   

วิถีทางพระพุทธศาสนาว่า พุทธวิธีการบริหารควรยึดหลักธรรมาธิปไตยเป็นส าคัญ โดย
ผู้บริหารเองจะต้องประพฤติธรรม และใช้ธรรมเป็นหลักในการบริหาร และต้องค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมเป็นท่ีต้ังโดยพึงสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ดังพุทธพจน์ท่ีว่า “ถ้าเห็นจะได้
ประโยชน์สุขท่ียิ่งใหญ่กว่าเพราะเสียสละประโยชน์สุขเล็กน้อย บุคคลควรสละประโยชน์สุขเล็กน้อย 
เพื่อเห็นแก่ประโยชน์สุขท่ียิ่งใหญ่”๔ การท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอื่น ตามค านิยามนี้การบริหารใน
พระพุทธศาสนาเริ่มมีขึ้นเป็นรูปธรรม นับจากวันท่ีพระพุทธเจ้าตรัสรู้  นั่นคือในวันอาสาฬหบูชา เมื่อ
พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่พระปัญจวัคคีย์ ซึ่งท าให้เกิดพระสังฆรัตนะเป็น
สมาชิกใหม่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาอย่างนี้ พระพุทธเจ้าก็ต้องบริหารคณะสงฆ์ ๕ ดังนั้น การน า
ศาสตร์ และศิลป์ เป็นการน าเอาทรัพยากรการบริหารมาประกอบตามกระบวนการการบริหารให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ๖ เมื่อมีการพยายามใช้ศาสตร์ และศิลป์จูงใจผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

                                                 
๒สุรพล สุยะพรหม, ผศ.ดร. และคณะ, ทฤษฎีองคการและการจัดการเชิงพุทธ, พิมพครั้งที่ ๑, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หนา ๔๓.  
๓พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธม มจิตโต), พุทธวธิบีรหิาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๑. 
๔ม.ม. (ไทย) ๑๓/๖๐๙/๕๕๔. 
๕พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธม มจิต โต), พุทธวิธีบรหิาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๓. 
๖จุมพล สวัสดิยากร, หลักการบริหารและมนุษยสัมพันธ์ , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สุวรรณภูมิ , 

๒๕๔๒), หน้า ๑๐. 



๙ 

 

 

 

ท้ังใน และนอกองค์การให้ร่วมมือร่วมใจด าเนินกิจกรรม เพื่อให้องค์การประสบความส าเร็จท้ังในเชิง
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ๗  

ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักการศึกษามากมายหลายท่าน ได้ให้ความหมายของการบริหารไว้หลาย
ทัศนะ ซึ่งพอสรุปได้ ดังนี้ การบริหาร หมายถึง ศิลปะแห่งการท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอื่น ซึ่งนัก
บริหารมีหน้าท่ี ในการวางแผน จัดองค์กรอ านวยการ และควบคุมทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรอื่นๆ 
ให้ด าเนินงานไป ในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้หน้าท่ีของนักบริหารมีอยู่ ๕ ประการ 
ดังต่อไปนี้  

๑) การวางแผน ( Planning )  
๒) การจัดองค์การ ( Organizing )  
๓) การแต่งต้ังบุคลากร ( Staffing )  
๔) การอ านวยการ ( Directing ) และ  
๕) การควบคุม ( Controlling )๘  

กระบวนการการบริหาร 
การบริหาร หมายถึง กระบวนการอยางหนึ่งภายในองคการซึ่งมีล าดับการท างานเปนขั้น

ตอน มีกลุมบุคคลเปนกลไกส าคัญในการบริหารงานมี เงินทุน เครื่องจักร และวัสดุครุภัณฑตางๆเป็น
องคประกอบ๙ โดยเฉพาะการใช้ศิลปะ ด าเนินกิจการตามขั้นตอนต่างๆ โดยอาศัยความร่วมร่วมแรง
ร่วมใจของสมาชิกในองค์การ การตระหนักถึงความสามารถ ความถนัด ความต้องการ และความ
มุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การควบคู่ไปด้วยองค์การจึงจะ
สัมฤทธิผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้๑๐ การวางแผนการจัดองค์การ การส่ังการ และการควบคุม ซึ่งจะ
ท าให้งานด าเนินไปได้อย่างเรียบร้อย และกระบวนการการบริหารต่างๆ เหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันอย่างใกล้ชิดเสมอ๑๑ กระบวนการท่ีผู้บริหารใช้อ านาจตลอดจน ทรัพยากรต่างๆ เช่น คน เงิน วัสดุ
อุปกรณ์ ท่ีมีอยู่หรือคาดว่าจะมีจัดการด าเนินงานของสถาบันหรือหน่วยงานนั้นๆ ให้ด าเนินไปสู่
จุดมุ่งหมายท่ีต้องการ๑๒ กิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลต้ังแต่ ๒ คนขึ้นไป น าท้ังศาสตร์และศิลป์ มาใช้ในการ
ท างานร่วมกันเพื่อความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การ ท่ีก าหนดไว้โดยอาศัยปัจจัยการบริหารอย่าง

                                                 
๗Lunenburg & Ornstein, อ้างใน  ส านักงานคณะกรรมการ (การประถมศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๖), หน้า 

๖๙.   
๘พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธม มจิต โต), พุทธวิธีบริหาร , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๑๑. 
๙เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๐.  

๑๐พะยอม วงศ์สารศรี และธีรวุฒิ บุญยโสภณ, องคก์ารและการจดัการ, (กรุงเทพมหานคร : พรานนกการ
พิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๓๖.     

๑๑ปราชญา กล้าผจญ และสมศักด์ิ คงเท่ียง, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา , (กรุงเทพมหานคร : 
บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๕), หน้า ๑๒. 

๑๒พนัส หันนาคินทร์, ประสบการณ์ในการบริหารบุคลากร , (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐. 



๑๐ 

 

 

 

เหมาะสม และเป็นการใช้กระบวนการ การบริหารอย่างมีระบบ ๑๓  โดยอาศัยคนเพื่อบรรลุ              
วัตถุประสงค์ขององค์การภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง๑๔  การส่ังการและควบคุม กิจกรรมของ
สมาชิกในองค์การโดยรูปนัย เพื่อวัตถุประสงค์ในการท าให้เป้าหมาย และจุดมุ่งหมายของสถาบัน
ส าเร็จผล๑๕ โดยใชทรัพยากรทางการบริหารตางๆ ซึ่งมีบุคลากร เป็นทรัพยากรหลักขององคการ และ
บุคคลเหลานี้จะใชทรัพยากรอื่นๆ เชน เงินทุน เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณอื่นๆ และขอมูล
สารสนเทศ เพื่อใหองคการสามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ๑๖  

การใชศาสตร์และศิลปน าเอาทรัพยากรมาประกอบเปนกระบวนการ การบริหารใหบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีก าหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีองประกอบ ดังนี้  

๑) การวางแผน (Planning)  
๒) การจัดองคกร (Organizing)  
๓) การช้ีน า (Leading) และ  
๔) การควบคุม (Controlling) ท่ีถูกพิจารณาจัดกระท าขึ้นเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์โดยใช้ก าลังคน และทรัพยากรท่ีมีอยู่ซึ่งเป็นการบริหารภายในองคกร๑๗  
การด ารงรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมของผู้ร่วมงาน ท่ีจะร่วมมือกันท าให้บรรลุวัตถุประสงค์

ท่ีต้ังไว้ ให้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับข้อจ ากัดพื้นฐานท่ีต้องการพอขยายความ
ได้ ดังนี้  

๑) ผู้บริหารท าตัวเป็นผู้จัดการใน การวางแผน การจัดการองค์กร  
๒) การจัดการทุกชนิดในองค์กร  
๓) ผู้จัดการนั้นจะต้องบริหารทุกระดับช้ัน  
๔) ผู้จัดการทุกคนต้องมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน  
๕) การจัดการนั้นเกี่ยวข้องกับผลผลิต ท าให้ได้ผลผลิตขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล จากความหมายของการบริหารดังกล่าวมาท้ังหมดแล้วนี้๑๘   
การบริหารการจัดการ 
ปีเตอร์ (Peter) ปรมาจารย์ ด้านการจัดการได้ให้ค า จ ากัดความไว้ว่า การบริหาร หมายถึง 

ศิลปะในการใชทรัพยากรมนุษย ใชวัสดุอุปกรณ และใชเงินทุนในการด าเนินงานตางๆ ใหประสบ

                                                 
๑๓ศจี อนันต์นพคุณ, กลวิธีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ , (สงขลา : ชลบุตรกราฟฟิก, ๒๕๔๒), 

หน้า ๓. 
๑๔เสนาะ ติเยาว์, หลักการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓), หน้า ๓. 
๑๕ชาญชัย อาจิณสมาจาร และกิตติมา ปรีดีดิลก, ศัพท์การบริหารการศึกษา , (กรุงเทพมหานคร : ไทย

วัฒนาพานิช, ๒๕๔๐), หน้า ๑๑. 
๑๖เรื่องเดียวกัน, หนา ๒-๓.  
๑๗มัลลิกา ตนสอน และสมยศ นาวีวีการ, การจัดการยุคใหม, (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอรเน็ทจ ากัด, 

๒๕๔๕), หนา ๕๗-๕๘.  
๑๘Koontz Harold & Weihrich Heinz, Ninth Edition Management, (New York : McGrew 

Hillbook, 1991), p. 4. 



๑๑ 

 

 

 

ความส าเร็จโดยอาศัยผูอื่นชวยในการด าเนินงาน ใหโครงการหรือองคกรกาวหนา มีประสิทธิภาพ และ
มีประสิทธิผลสูงสุด๑๙  

การจัดการเป็นกิจกรรมท่ีต่อเนื่องกัน ประสานงานกัน ซึ่งผู้บริหารต้องเข้ามาช่วยเพื่อให้
บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ๒๐  นักวิชาการทางตะวันตก กลาววา เป็นการขับเคล่ือนงานภายในองค
กรใหเดินไปขางหนา โดยอาศัยผูอื่นดวยการเปนผูน า การแนะแนว และการกระตุน เพื่อสูเปาหมาย
ขององคกร และยังรวมไปถึงการใหก าลังใจ การส่ือสารการวางแผน  

การจัดการมีประสิทธิภาพ และไดรับประสิทธิผลสูงสุด๒๑ ภาระหนาท่ีของผูน ากลุม ซึ่งจะต
องจัดการใหทรัพยากรท้ังท่ีเป็นตัวคน และวัตถุสามารถประสานเขาดวยกันเพื่อรวมกันท างานเป็นองค
กรท่ีมีประสิทธิประสิทธิภาพได๒๒ วิธีการบริหารงาน และการจัดการ ท่ีจะท าให้ชนะใจลูกน้อง ธรรมะ
ส าหรับผู้บริหารงาน คือ จะต้องมีความหนักแน่นมั่นคง และสามารถเป็นเสาหลักในการสร้างความ
เช่ือมั่นให้แก่ลูกน้องได้ มีความสามารถในการแบ่งงานให้ลูกน้องท าตามความช านาญของแต่ละบุคคล 
และรู้จักกระจายอ านาจให้แก่ลูกน้องได้ช่วยแบ่งเบาภาระของตนเอง ดังนั้น ผู้บริหารงานท่ีดีจึงเป็นผู้ท่ี
คอยดูแลภาพรวมในการท างานของบุคคลในองค์การ๒๓ การจัดการทรัพยากร ท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุดเพื่อตอบสนอง ความต้องการของบุคคล และองค์การหรือการจัดการเพื่อผลก าไรของทุกคน
ในองค์การ๒๔ จึงเปนศิลปะในการใช้คน เงิน วัสดุอุปกรณขององคกรและนอกองคกร  

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพซึ่งการบริหารกิจการตางๆ จ าเป็นตองมี
ทรัพยากรอันเปนปจจัยพื้นฐาน๒๕ การท างานให้มีประสิทธิภาพ ว่าการคิดเชิงระบบ ( Systematic 
Thinking ) จะน าไปสู่การจัดการอย่างเป็นระบบ ( Systematic Management ) ซึ่งจะเป็นผลดีต่อ
การบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากระบบเป็นรากฐานของประสิทธิภาพ๒๖ รวมถึงเหตุท่ีว่าการ
บริหารเป็นการจัดการอย่างมีระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และท า
ให้งานด าเนินไปอย่างราบรื่นบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ด้วยความร่วมมือของกลุ่มบุคคล และยัง
                                                 

๑๙Peter F. Drucker, The Practices of Management, (New York : Harper & Row Publishers, 
1954),  p. 12. 

๒๐ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, องค์การและการจัดการ , (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธรรมสาร จ ากัด, 
๒๕๔๕), หน้า ๑๘. 

๒๑Campbell F. Roald, Introduction to Educational Administration, (Boston : Allyn and 
Bacon, 1997), p. 6. 

๒๒สุธี สุทธิสมบูรณ, หลักการบริหารเบื้องตน, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๖), หนา ๑๒.  
๒๓พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี , คนส าราญงานส าเร็จ, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทร์พ

ริ้นต้ิงแอนด์พลับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๐), หน้า ๒๕-๓๒. 
๒๔บุญทัน ดอกไธสง, การจัดการองคการ, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพฒนาทรัพยากรมนุษย์และ 

เทคโนโลยีชนบท, ๒๕๓๗), หน้า ๑. 
๒๕วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบรหิารจดัการและการบรหิารการพัฒนาขององคกรตามรัฐธรรมนูญ และหน

วยงานของรัฐ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพนิติธรรม, ๒๕๔๘), หน้า ๕.  
๒๖ทองทิพยา วิริยะพันธ์ุ, กลยุทธ์การสร้างความโดดเด่นส าหรับผู้บริหาร, (กรุงเทพมหานคร : อินฟอร์มิ

เดียบุ๊กส์, ๒๕๔๖), หน้า ๑๕๖-๑๕๗.   



๑๒ 

 

 

 

เสนอว่า การบริหารและการจัดการนั้นบางครั้งอาจให้แทนกันได้เนื่องจากเป็นกิจกรรมท่ีหวังผลขั้น
สุดท้ายอย่างเดียวกัน คือ ความส าเร็จของงานการบริหารใช้มากในการบริหารรัฐกิจส่วน การจัดการ  
ใช้มากในทางธุรกิจหรืออาจกล่าวว่า การบริหาร มุ่งเน้นท่ีการก าหนดนโยบาย และการวางแผน ส่วน
การจัดการ เป็นการน าเอานโยบาย และแผนไปด าเนินให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ ๒๗ มี
นักวิชาการต่างประเทศได้เสนอแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการขึ้น โดยเน้นถึงเกณฑ์  การบริหารท่ี
สากลอันจะไปใช้กับการบริหารทุกอย่างได้อย่างกว้างขวาง เริ่มแรกเขาได้ตีความหมาย การบริหารว่า 
มีส่วนประกอบของปัจจัยของการบริหารจัดการ ๕ ประการ ดังนี้ คือ ๑) การวางแผน (Planning) ๒) 
การจัดองคกร (Organizing) ๓) การช้ีน า (Leading) และ ๔) การประสานงาน ๕) การควบคุม 
(Controlling)๒๘   

อย่างไรก็ดีการบริหารจัดการ ท่ีดีควรก าหนดแนวทางหรือนโยบายมีองค์ประกอบ 
ดังต่อไปนี้ การส่ังการ การอ านวยการ การสนับสนุน และการตรวจสอบ ให้ผู้ปฏิบัติสามารถด าเนินงาน
ให้ได้ตามเป้าหมายท่ีต้องการ๒๙ ดังนั้น การน าศาสตร์ และศิลป์ เป็นการน าเอาทรัพยากรการบริหารมา
ประกอบตามกระบวนการการบริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ๓๐ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักการศึกษามากมายหลายท่าน ได้ให้ความหมายของการบริหารไว้หลายทัศนะ พอ
สรุปได้ดังนี้ การบริหาร หมายถึง ศิลปะแห่งการท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอื่น ซึ่งนักบริหารมีหน้าท่ี 
ในการวางแผน จัดองค์กร อ านวยการ และควบคุมทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรอื่นๆ ให้ด าเนินงาน
ไป ในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้๓๑ รวมถึงเหตุท่ีว่าการบริหารเป็นการจัดการอย่างมี
ระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และท าให้งานด าเนินไปอย่างราบรื่น
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ด้วยความร่วมมือของกลุ่มบุคคล และยังเสนอว่า การบริหารและการ
จัดการนั้นบางครั้งอาจให้แทนกันได้เนื่องจากเป็นกิจกรรมท่ีหวังผลขั้นสุดท้ายอย่างเดียวกัน คือ 
ความส าเร็จของงานการบริหารใช้มากในการบริหารรัฐกิจส่วน การจัดการ ใช้มากในทางธุรกิจหรืออาจ
กล่าวว่า การบริหาร มุ่งเน้นท่ีการก าหนดนโยบาย และการวางแผน ส่วนการจัดการ เป็นการน าเอา
นโยบาย และแผนไปด าเนินให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้๓๒ 

                                                 
๒๗ทองหล่อ เดชไทย และเด่น ชะเนติยัง, หน่วยที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสาธารณสุข, (นนทบุรี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๕), หน้า ๕. 
๒๘ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, การจัดการและพฤติกรรมองค์กร , (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธีระฟิมล์

และไซเท็กซ์ จ ากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๔๕.  
๒๙พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมง คโล), การบริหารวัด, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (นครปฐม : เพชรเกษมการ 

พิมพ์, ๒๕๔๘), หน้า ๒๖. 
๓๐จุมพล สวัสดิยากร, หลักการบริหารและมนุษยสัมพันธ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สุวรรณภูมิ, 

๒๕๔๒), หน้า ๑๐. 
๓๑พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธม มจิต โต), พุทธวิธีบริหาร , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๑๑. 
๓๒ทองหล่อ เดชไทย และเด่น ชะเนติยัง, หน่วยที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสาธารณสุข , (นนทบุรี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๕), หน้า ๕. 



๑๓ 

 

 

 

การใชศาสตร์และศิลปน าเอาทรัพยากรมาประกอบเปนกระบวนการการบริหารใหบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีก าหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีองประกอบ ดังนี้  

๑) การวางแผน ( Planning )  
๒) การจัดองคกร ( Organizing )  
๓) การช้ีน า ( Leading ) และ  
๔) การควบคุม ( Controlling ) ท่ีถูกพิจารณาจัดกระท าขึ้นเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์โดยใช้ก าลังคน และทรัพยากรท่ีมีอยู่ซึ่งเป็นการบริหารภายในองคกร๓๓ 

 

 

 

 

จากค ากล่าวของนักวิชาการแต่ละท่านดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวลแนวคิด
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องของความหมาย การบริหาร สามารถสรุป ความส าคัญเป็นตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๒.๑ สรุป แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวกับการบริหาร 

 
นกัวชิาการหรอืแหลง่ขอ้มลู แนวคิดหลกัทฤษฎ ี

พระเมธีธรรมาภรณ์,  
(ประยูร ธม มจิต โต),  
(๒๕๔๑, หน้า ๑๑).   

 

การบริหาร หมายถึง ศิลปะแห่งการท างานให้ส าเร็จโดย
อาศัยคนอื่นซึ่ งนักบริหารมีหน้า ท่ี จัดการทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรอื่นๆ ให้ด าเนินงานไป ในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว้หน้าท่ีของนักบริหารมีอยู่ ๕ ประการ ดังต่อไปนี้ 
๑) การวางแผน ๒) การจัดองค์การ ๓) การแต่งต้ังบุคลากร ๔) 
การอ านวยการ และ ๕) การควบคุม  

จุมพล สวัสดิยากร,  
(๒๕๔๒, หน้า ๑๐). 

การน าศาสตร์และศิลป์ เป็นการน าเอาทรัพยากรการ
บริหารมาประกอบตามกระบวนการการบริหารให้บรร ลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ธณจรส พูนสิทธิ์และ 
วีระพงษ เฉลิมจิระรัตน,  

(๒๕๔๑, หนา ๒๐). 

การบริหาร หมายถึง กระบวนการอยางหนึ่งภายในองคการ
ซึ่งมีล าดับการท างานเปนขั้นตอน มีกลุมบุคคลเปนกลไกส าคัญใน
การบริหารงานมี เงินทุน เครื่องจักรและ วัสดุต างๆ เปนองค
ประกอบ  

Peter F. Drucker, 
(1954, p. 12). 

ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของปีเตอร์ ( Peter) ปรมาจารย์ 
ด้านการจัดการได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า การบริหาร หมายถึง 
ศิลปะในการใชทรัพยากรมนุษย ใชวัสดุอุปกรณ และใชเงินทุน ใน
การด าเนินงานตางๆ ใหประสบความส าเร็จ โดยอาศัยผูอื่นชวยใน

                                                 
๓๓สมยศ นาวีวีการ, การจัดการยุคใหม, (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอรเน็ทจ ากัด, ๒๕๔๕), หนา ๕๘.  



๑๔ 

 

 

 

การด าเนินงาน ให โครงการหรือองค กรก าวหน า และมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด 

ทองทิพยา วิริยะพันธุ์,  
(๒๕๔๖, หน้า ๑๕๖-๑๕๗).   

การท างานให้มีประสิทธิภาพ ว่าการคิดเชิงระบบ จะน าไปสู่
การจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการบริหารงานเป็น
อย่างยิ่ง เนื่องจากระบบเป็นรากฐานของประสิทธิภาพ 

พระราชญาณวิสิฐ  
(เสริมชัย ชยมง คโล),  
(๒๕๔๘, หน้า ๒๖).    

การบริหารจัดการ ท่ีดีควรก าหนดแนวทางหรือนโยบาย การ
ส่ังการ การอ านวยการ การสนับสนุน และการตรวจสอบ ให้ผู้
ปฏิบัติสามารถด าเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายท่ีต้องการ 

สรุป การบริหารการพัฒนาวัด ก็คือการด าเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆ ให้ส าเร็จด้วยดี 
มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ การบริหารโดยการใช้ศาสตร์และศิลป์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหน้าท่ีต่างๆ ท่ีก าหนดทิศทางในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้ังหลายอย่าง
มีประสิทธิภาพ และได้ประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ การใช้ทรัพยากรอย่างเฉลียว
ฉลาด และคุ้มค่า การตัดสินใจอย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติการได้ส าเร็จตามแผนท่ีก าหนดไว้  และ
หลักการบริหารเพื่อจะได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการท างาน สถานการณ์ และ
ส่ิงแวดล้อมต่างๆ ผานทางการบริหารตาง ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การน าและการควบคุม 
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค  

ดังนั้น การบริหารการพัฒนาวัด ผู้บริหาร จะพัฒนาบุคลากร (คน) ด้วยหลักไตรสิกขา เป็น
กระบวนการปฏิบัติหรือกระบวนการพัฒนา ๓ ด้าน ได้แก่ ศีล เป็นหลักการพัฒนาระดับความสัมพันธ์
กับส่ิงแวดล้อมทางสังคม สมาธิ เป็นหลัก การพัฒนาจิตใจให้มีสมรรถภาพ และประสิทธิภาพในการคิด
พิจารณา ตัดสินใจกระท าหรือไม่กระท าการใดๆ ปัญญา เป็นหลักการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ รู้จักส่ิง
ท้ังหลายตามท่ีมันเป็น และสามารถแยกแยะวิเคราะห์สืบหาสาเหตุของส่ิงท้ังหลายได้ชัดแจ้ง ไตรสิกขา
จึงเป็นกระบวนการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อไปสู่สุขภาวะท่ีสมบูรณ์ 

๒.๑.๑ แนวคิด ทฤษฎีด้านปัจจัยพื้นฐานการบริหาร ด้วย M’s4  
การวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัด

ระยอง” ปัจจัยพื้นฐานการบริหารด้วย M’s4 การบริหารจะเริ่มจากการบุคลากร งบประมาณ วัสดุ
ส่ิงของ และการจัดการ เพื่อท างานได้ส าเร็จรวดเร็วยิ่งขึ้น การพยายามใช้ทรัพยากรเพื่อประโยชน์
ทางการบริหารจึงเป็นศาสตร์ (science) ในท านองเดียวกันการพิจารณาการบริหารในลักษณะการ
ปฏิบัติจะต้องอาศัยทักษะเป็นศิลป์ (arts) ดังนั้น ผู้วิจัยได้ประมวลแนวคิด ทฤษฎีได้น ามาเสนอเป็น
ล าดับ ดังต่อไปนี้ 

ทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ วัตถุเครื่องใช้เพื่อประกอบการด าเนินงานรวมไปถึง 
ความสามารถในการจัดการ ทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐานการบริหารด้วย M’s4 คือ  
มนุษย์ ( Man ) เงิน ( Money ) วัสดุส่ิงของ ( Material ) และการจัดการ ( Management )๓๔ การ
บริหาร หมายถึง กระบวนการอยางหนึ่งภายในองคการซึ่งมีล าดับการท างานเปนขั้นตอน มีกลุ่ม   

                                                 
๓๔สมคิด บางโม, การบริหารองค์การและการจัดการ,  (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิทยพัฒน์, 

๒๕๔๕) , หน้า ๖๒-๖๓. 



๑๕ 

 

 

 

บุคคลเปนกลไกส าคัญในการบริหารงานมี เงินทุน และวัสดุครุภัณฑตางๆเป็นองคประกอบ๓๕ 
โดยเฉพาะการใช้ศิลปะ ด าเนินกิจการตามข้ันตอนต่างๆ โดยอาศัยความร่วมร่วมแรงร่วมใจของสมาชิก
ในองค์การ การตระหนักถึงความสามารถ ความถนัด ความต้องการ และความมุ่งหวังด้านความ
เจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การควบคู่ไปด้วยองค์การจึงจะสัมฤทธิผลตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้๓๖ กระบวนการท่ีผู้บริหารใช้อ านาจตลอดจน ทรัพยากรต่างๆ เช่น คน เงิน วัสดุ
อุปกรณ์ ท่ีมีอยู่หรือคาดว่าจะมีจัดการด าเนินงานของสถาบันหรือหน่วยงานนั้นๆ ให้ด าเนินไปสู่
จุดมุ่งหมายท่ีต้องการ๓๗ กิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลต้ังแต่ ๒ คนขึ้นไป น าท้ังศาสตร์และศิลป์ มาใช้ในการ
ท างานร่วมกันเพื่อความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การ ท่ีก าหนดไว้โดยอาศัยปัจจัยการบริหารอย่าง
เหมาะสม และเป็นการใช้กระบวนการ การบริหารอย่างมีระบบ๓๘ จึงเปนศิลปะในการใช้คน เงิน วัสดุ
อุปกรณขององคกรและนอกองคกร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพซึ่งการบริหาร
กิจการตางๆ จ าเป็นตองมีทรัพยากรอันเปนปจจัยพื้นฐาน๓๙ การท างานให้มีประสิทธิภาพ ว่าการคิด
เชิงระบบ ( Systematic Thinking ) จะน าไปสู่การจัดการอย่างเป็นระบบ   ( Systematic 
Management ) ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากระบบเป็นรากฐานของ
ประสิทธิภาพ๔๐ อนึ่งนักวิชาการต่างประเทศได้เสนอแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการขึ้น โดยเน้นถึง
เกณฑ์ การบริหารท่ีสากลอันจะไปใช้กับการบริหารทุกอย่างได้อย่างกว้างขวาง เริ่มแรกเขาได้
ตีความหมาย การบริหารว่า มีส่วนประกอบของปัจจัยของการบริหารจัดการ ๕ ประการ ดังนี้ คือ การ
วางแผน การจัดองค์กร การส่ังการ การประสานงาน และการควบคุมงาน๔๑ อย่างไรก็ดีการบริหาร
จัดการ ท่ีดีควรก าหนดแนวทางหรือนโยบายมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ การส่ังการ การอ านวยการ การ
สนับสนุน และการตรวจสอบ ให้ผู้ปฏิบัติสามารถด าเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายท่ีต้องการ๔๒ ทรัพยากร
ในการบริหาร ได้แก่ วัตถุเครื่องใช้เพื่อประกอบการด าเนินงานรวมไปถึง ความสามารถในการจัดการ 

                                                 
๓๕เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๐.  
๓๖พะยอม วงศ์สารศรี และธีรวุฒิ บุญยโสภณ, องคก์ารและการจดัการ, (กรุงเทพมหานคร : พรานนกการ

พิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๓๖.     
๓๗พนัส หันนาคินทร์ , ประสบการณ์ในการบริหารบุคลากร , (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐. 
๓๘ศจี อนันต์นพคุณ, กลวิธีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ , (สงขลา : ชลบุตรกราฟฟิก, ๒๕๔๒), 

หน้า ๓. 
๓๙วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบรหิารจดัการและการบรหิารการพัฒนาขององคกรตามรัฐธรรมนูญ และหน

วยงานของรัฐ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพนิติธรรม, ๒๕๔๘), หน้า ๕.  
๔๐ทองทิพยา วิริยะพันธ์ุ, กลยุทธ์การสร้างความโดดเด่นส าหรับผู้บริหาร, (กรุงเทพมหานคร : อินฟอร์มิ

เดียบุ๊กส์, ๒๕๔๖), หน้า ๑๕๖-๑๕๗.   
๔๑ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, การจัดการและพฤติกรรมองค์กร , (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธีระฟิมล์

และไซเท็กซ์ จ ากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๔๕.  
๔๒ พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมง คโล), การบริหารวัด, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (นครปฐม : เพชรเกษมการ 

พิมพ์, ๒๕๔๘), หน้า ๒๖. 



๑๖ 

 

 

 

ทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐานการบริหารด้วย M’s4 คือ  มนุษย์ ( Man ) เงิน ( 
Money ) วัสดุส่ิงของ ( Material ) และการจัดการ ( Management )๔๓ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการ
บริหาร ปีเตอร์ (Peter) ปรมาจารย์ ด้านการจัดการได้ให้ค า จ ากัดความไว้ว่า การบริหาร หมายถึง 
ศิลปะในการใชทรัพยากรมนุษย ใชวัสดุอุปกรณ และใชเงินทุนในการด าเนินงานตางๆ ใหประสบ
ความส าเร็จโดยอาศัยผูอื่นชวยในการด าเนินงาน ใหโครงการหรือองคกรกาวหนา มีประสิทธิภาพ และ
มีประสิทธิผลสูงสุด๔๔ ท่ีนักวิชาการหลายทานไดท าการศึกษา และไดอธิบายถึง ความหมาย ทางการ
บริหารหรือการศึกษาดานการบริหารว่า ทรัพยากรในการบริหารประกอบดวย 4M’s ได้แก่ คน เงิน 
วัตถุส่ิงของ และการจัดการ๔๕ การด าเนินงานของบุคคลต้ังแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ โดยอาศัยปัจจัยท้ังหลาย ได้แก่ คน เงิน วัสดุส่ิงของ ซึ่งนับว่าเป็นอุปกรณ์ของการ
จัดการนั้น๔๖ การบริหารจัดการวัดให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะการพยายาม
ให้เกิดการมีส่วนร่วม ( Participation ) มากขึ้นการให้อ านาจ ( Empowerment ) การเข้าไปเกี่ยวข้อ 
( Involvement ) การท างานเป็นทีม ( Teamwork ) ท้ังหมดจะต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กันโดยผ่าน
กระบวนการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความมั่นใจจากองค์ประกอบส าคัญข้างต้น คือ 
บุคคล เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ๔๗ ปัจจัยกับการบริหาร จึงหมายถึง การจัดการ ( แผนงาน ) 
คน เงิน วัสดุ เพื่อให้การด าเนินงานภายในวัดเป็นไปอย่างราบรื่นเกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยบุคคลเป็น
ผู้สร้างงานท างาน และแก้ไขงาน๔๘ ดังนั้น จึงได้เสนอความเห็นว่า ในทางบริหาร M’s4 เป็นทรัพยากร
ท่ีเป็นปัจจัยพื้นฐานเช่นเดียวกัน กล่าวคือ การบริหารจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ต้องอาศัย 
บุคลากรท่ีมีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอ ต้องได้รับงบประมาณสนับสนุนด าเนินงานมากพอ ต้องมี
วัสดุส่ิงของตามความต้องการของโครงการ และแผนงานและจะต้องมีระบบบริหารท่ีดี และมี
ประสิทธิภาพเพื่อใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด๔๙ 
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๑๗ 

 

 

 

ปัจจัยท่ีส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ การมีก าลังคนในจ านวนเพียงพอ 
สอดคล้องกับการปริมาณงาน และมีคุณภาพจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีการคัดสรรหาบุคคล ท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ และมีความทุ่มเทท่ีจะปฏิบัติงานให้ส าเร็จ และจงรักภักดี ซื่อสัตย์ต่อธุรกิจ ๕๐ ใน
ความคิด คือ หลักการของการใช้ประโยชน์บุคคลากร ท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากร บุคคล 
(คน) จึงเป็นเป้าหมายท่ีส าคัญ๕๑ เรื่องของการผสมผสานหรือบูรณาการณ์ทรัพยากรการบริหาร 
ประกอบด้วย คน๕๒ ปัจจัยในการจัดการ ท่ีเป็นมูลเหตุท่ีส าคัญและผู้บริหารทุกคนต้องสนใจในงานด้าน
การบริหารจัดการ คือ คน ทรัพยากรบุคคล๕๓ การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ อันได้แก่ คน๕๔ บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ภายในองค์การจะต้องให้ความ
ร่วมมืออย่างมีคุณค่าต่อระบบการจัดการเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ ๕๕ ข้อสังเกตุว่า ระบบการ
บริหารทรัพยากร คือ คนหรือบุคคลในองค์การจะก่อให้เกิดแหล่งส่ังสม ความสามารถ ความเช่ียวชาญ
ต่างๆ ท่ีองค์การจะได้เรียนรู้ส่ิงต่างๆเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับโอกาสใหม่ๆท่ีจะเกิดขึ้น๕๖ มี
ความเห็นสอดคล้องกันว่า M’s4 ด้านบุคลากร หมายถึง ผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้ท าหน้าท่ีให้บริการ ต้อง
อาศัยปัจจัยหรือทรัพยากรท่ีส าคัญ ได้แก่ บุคลากร๕๗ การเตรียมการเพื่อให้ได้บุคลากรหรือคนท่ี
เหมาะสมท้ังงานท้ังด้านอื่นๆ ผู้บริหารจะต้องด าเนินการอย่างรอบคอบระมัดระวัง ซึ่งสอดคล้องกับ
ขั้นตอนในการบริหารจัดการดังต่อไปนี้ คือ การสรรหา ( Recruitment ) เป็นกระบวนการกล่ันกรอง 
คัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติคุณวุฒิทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการ
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๑๘ 

 

 

 

ท างาน๕๘ การคัดเลือก ( Selection ) เป็นกระบวนการท่ีคัดเลือกผู้สมัครงาน เพื่อให้ได้บุคลากรท่ีดีมี
คุณสมบัติเหมาะสม๕๙ การฝึกอบรม ( Training ) เป็นวิธีการเพิ่มพูนสมรรถภาพในการท างานของ  
บุคลากร ท้ัง ด้านความคิด ความสามารถ ๖๐ การประเมินผลในการปฏิบั ติงานขององ ค์กร 
( Performance ) Appraisal) เป็นการประเมินค่าการท างานของบุคลากร ว่าเป็นอย่างไรเปรียบเทียบ
กับหลักเกณฑ์ และมาตรฐานท่ีก าหนด๖๑     

การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ อัน
ได้แก่ เงิน๖๒ ต้องอาศัยปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารจัดการท่ีส าคัญ ได้แก่ งบประมาณ (เงิน)๖๓ 
ต้องการ เงินหมุนเวียนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องดูแลมิให้เกิดการขาด
แคลน คือด้านเงินสดหรือขาดสภาพคล่อง๖๔ การจะจัดสรรเงินอย่างไร ให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยท่ีสุด และ
ให้เกิดผลประโยชน์ท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากท่ีสุด๖๕ เรื่องของการผสมผสานหรือบูรณา
การทรัพยากรการบริหาร ต้องประกอบด้วย เงิน๖๖ มีความเห็นสอดคล้องกันว่า หลัก M’s4 ได้แก่ ด้าน
งบประมาณ หมายถึง  แผนกการเงินท่ีจัดท าขึ้นโดยการก าหนดบัญชีรายรับ-รายจ่าย๖๗ ความส าคัญ
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ของ การบริหาร คือ เงิน ได้แก่ งบประมาณท่ีใช้ในการบริหารทุกๆ ส่วนขององค์การ๖๘ การบริหาร
จัดการ เงิน หมายถึง งบประมาณ การจัดท างบประมาณ บัญชีการใช้จ่ายเงิน การควบคุม และการ
ตรวจสอบด้านการเงิน และยังไปสอดคล้องกับทฤษฎีของการบริหาร คือ ทฤษฎี โดยหลังจาก
การศึกษาการ บริหารของธุรกิจญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ได้ท าการผสมผสานกัน โดยมีแนวคิดด้านการ 
บริหาร ดังนี้  ๑) การจ้างงานระยะยาว ๒) การตัดสินใจเป็นเอกฉันท์ ๓) ความรับผิดชอบเฉพาะบุคคล 
๔) การประเมินผล และการเล่ือนต าแหน่งแบบค่อยเป็นค่อยไป ๕) การควบคุมในตัวเองไม่เป็นทางการ
โดยมีการวัดผลอย่างชัดเจนและเป็นทางการ ๖) เส้นทางอาชีพแบบเช่ียวชาญเฉพาะด้านในระดับปาน
กลาง ๗) มีความเกี่ยวข้องในลักษณะครอบครัว๖๙ 

การวางรูปแบบการบริหารวัสดุ และการจัดซื้อเป็นจุดส าคัญจุดแรกท่ีองค์การต้องค านึงถึง 
ขึ้นอยู่กับหลักการของฝ่ายการบริหารองค์การในฐานะการเงินขององค์การ ดังนั้น การซื้อวัสดุ เข้ามา
ในกิจการจะต้องคิดถึงอัตรา การใช้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีขึ้นอยู่กับผลตอบแทนท่ีจะได้รับ องค์การ
ควรมีองค์ประกอบในการบริหาร ได้แก่ นโยบายการจัดซื้อ จัดหาวัสดุหรือทรัพยากร๗๐ การด าเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ อันได้แก่  วัสดุส่ิงของ๗๑ การ
บริหารงาน จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารจัดการท่ีส าคัญ ได้แก่ การผสมผสาน
หรือบูรณาการณ์ทรัพยากรการบริหาร ประกอบด้วย วัสดุอุปกรณ์ คือ การจัดส่ือ และนวัตกรรมท่ีมี
คุณภาพ๗๒ กระบวนการ อยางหนึ่งภายในองคการซึ่งมีล าดับการท างานเปนขั้นตอน มีกลุมบุคคล     
เปนกลไกส าคัญในการบริหารงานมี บุคลากร เงินทุน และวัสดุครุภัณฑตางๆ เปนองคประกอบ๗๓ การ
บริหารจัดหาวัสดุส่ิงของ จะประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ผู้รับผิดชอบในการจัดหา
จัดซื้อ จะต้องพยายามจัดซื้อท่ีดีท่ีสุด ได้แก่ การจัดซื้อวัสดุท่ีได้คุณสมบัติถูกต้อง ในจ านวนท่ีถูกต้อง ใน

                                                 
๖๘จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารถานศึกษา , (กรุงเทพมหานคร : บุ๊คพอยท์, 

๒๕๔๕), หน้า ๒๘. 
๖๙William Ouchi, Organization and Management, (Eaglewood Cliffs : Prentice Hill, 1971), 

p. 283.  
๗๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕. 
๗๑

 พิทยา บวรวัฒนา, หลักการบรหิารเบือ้งต้นในการเชงิบรูณาการณ์, (นนทบุรี : ส านักงานข้าราชการพล
เรือน, ๒๕๔๖), หน้า ๒.  

๗๒ไตรรัตน์ จงจิตร, การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนใน
โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี เขตเหนือ. สารนิพนธ์บริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๐), หน้า ๘. 

๗๓ธณจรส พูนสิทธ์ิ และวีระพงษ เฉลิมจิระรัตน, การจดัการองคการและการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : 
สหธรรมิก, ๒๕๔๑), หนา ๒๐.  



๒๐ 

 

 

 

เวลาท่ีถูกต้อง และในราคาท่ีถูกต้องจากผู้ขายท่ีถูกต้อง๗๔ การบริหารวัสดุ ในการด าเนินงาน ว่าจะท า
อย่างไร้ให้ส้ินเปลืองน้อยท่ีสุดหรือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดหรือมากท่ีสุด ในการบริหารวัสดุ๗๕  

การจัดการ หมายถึง คุณค่าในด้านประสิทธิภาพ หมายถึง การท างานได้ส าเร็จไปตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้ และให้ได้รับประโยชน์สูงสุดโดยใช้ทรัพยากรน้อยท่ีสุด นักวิชาการบาง ท่านให้ข้อคิด
ว่างานท่ีส าเร็จ และถือว่ามีประสิทธิภาพนั้นจะต้องค านึงถึงความพึงพอใจในผลงานท่ีออกมาของบุคคล
ท่ีเกี่ยวข้องด้วย และได้เสนอในเชิงสมการคณิตศาสตร์เป็นสูตร ๗๖ การจัดการ ก็คือ หน้าท่ีงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบเพื่อให้ส่ิงของ และบุคคลผู้เข้ามาอยู่ในองค์การสามารถท างานเกี่ยวข้อง 
สัมพันธ์กันอย่างมีประสิทธิภาพ๗๗ การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการประสานกิจกรรมหรืองาน
ต่างๆ เข้าด้วยกันท้ัง ๔ ท่ีเป็นตัวคน และวัตถุให้สามารถ ประสานเข้าด้วยกัน และสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างดีท่ีสุด เพื่อการท างานจนบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใน
การใช้บุคคลอื่นร่วมกับทรัพยากรทางการจัดการ ได้แก่ บุคลากร (Man) งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ นั่น
เป็นการบริหารจัดการ๗๘ การจัดการ เป็นกระบวนการจัดการการบริหารควบคุมเพื่อให้งานท้ังหมด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มท่ีมีความเห็นสอดคล้องกันว่า หลักการ M’s4 
ได้แก่ ด้านการจัดการ หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ต้องอาศัยทรัพยากรอย่างเหมาะสม๗๙ การจัดการต้อง
อาศัยปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารจัดการท่ีส าคัญ ได้แก่ การจัดการ๘๐ กระบวนการของการมุ่ง
ไปสู่เป้าหมายขององค์กร จากการท างานร่วมกัน โดยใช้บุคคล และทรัพยากรอื่นๆ๘๑ การจัดการ เป็น
กระบวนการจัดการการบริหารควบคุมเพื่อให้งานท้ังหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด

                                                 
๗๔วิชัย โถสุวรรณจินดา, ครบเครื่องเรื่องบริหารธุรกิจขนาดยอม, (กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริม

เทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น), ๒๕๔๖), หน้า ๙๗-๑๓๗. 
๗๕ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, หลัก และทฤษฎีการบริหารการศึกษา,  (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๒๕๔๒), หน้า ๑๗.  
๗๖สมคิด บางโม, การบริหารงานบุคคล, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิชย์, ๒๕๔๒), 

หน้า ๕๙.  
๗๗ธงชัย สันติวงษ์,  การบริหารงานบุคคล, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิชย์, 

๒๕๔๖), หน้า ๒๑๖.  
๗๘ประยุทธ์ เจริญสวัสด์ิ, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : กรมพลศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, 

๒๕๔๐), หน้า ๓.  
๗๙เสกสิฐ เล้ากิจเจริญ, การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน

ในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี, เขตเหนือ”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ, ๒๕๕๐), หน้า ๗-๘. 

๘๐ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, เอกสารการสอนชดุวชาิวรรณกรรมการมัธยมศึกษา,   กรุงเทพมหานคร : 
รุ่งศิลป์การพิมพ์, ๒๕๔๙), หน้า ๑๘. .  

๘๑ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, หลัก และทฤษฎีการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, ๒๕๔๒), หน้า ๑๗-๑๘.  



๒๑ 

 

 

 

ประสิทธิผลอย่างเต็มท่ี๘๒ มีความเห็นสอดคล้องกันว่า หลักการ 4M’sหรือ M’s4 ได้แก่ ด้านการ
จัดการ หมายถึง กิจกรรมต่างๆ อาศัยทรัพยากรอย่างเหมาะสม๘๓ การติดตามการด าเนินการตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยบุคลากรท่ีร่วมงานกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย๘๔ การด าเนินงาน ให้
บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ ได้แก่ วิธีการปฏิบัติงาน (Method) 
เป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงานของผู้บริหารจัดการ๘๕ สรุปได้ว่า การบริหารการจัดการ หมายถึง ศิลปะ
แห่งการท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอื่น ซึ่งนักบริหารมีหน้าท่ี ในการวางแผน จัดองค์กรอ านวยการ 
และควบคุมทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรอื่นๆ ให้ด าเนินงานไป ในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว้หน้าท่ีของนักบริหารมีอยู่ ๕ ประการ ดังต่อไปนี้ ๑) การวางแผน (Planning) ๒) การ
จัดองค์การ (Organizing) ๓) การแต่งต้ังบุคลากร (Staffing) ๔) การอ านวยการ (Directing) และ ๕) 
การควบคุม (Controlling)๘๖  
 

จากค ากล่าวของนักวิชาการแต่ละท่านดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวลแนวคิด
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องของความหมาย การบริหาร สามารถสรุป ความส าคัญเป็นตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๒.๒ สรุป แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวกับการบริหาร ด้านปัจจัยพื้นฐานการบริหารด้วย M’s4   

 
นกัวชิาการหรอืแหลง่ขอ้มลู แนวคิดหลกัทฤษฎ ี

สมคิด บางโม, 
 (๒๕๔๕, หน้า ๒๖-๖๓).   

 

ทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ วัตถุเครื่องใช้เพื่อประกอบการ
ด าเนินงานรวมไปถึง ความสามารถในการจัดการ ทรัพยากรในการ
บริหาร ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐานการบริหารด้วย M’s4 คือ  มนุษย์          
( Man ) เงิน ( Money ) วัสดุส่ิงของ ( Material ) และการจัดการ    
( Management ) 

ประยุทธ์ เจริญสวัสด์ิ, 
(๒๕๔๐, หน้า ๓). 

การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการประสานกิจกรรมหรือ
งานต่างๆ เข้าด้วยกัน ๔ ท้ังท่ีเป็นตัวคน และวัตถุให้สามารถประสาน
เข้าด้วยกัน และสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างดีท่ีสุด 
เพื่อการท างานจนบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการใช้

                                                 
๘๒Ricky, W. Griffin, Management. 6th ed. Boston Houghton Griffin, 1999 : p. 4. 
๘๓ไตรรัตน์ จงจิตร และเสกสิฐ เล้ากิจเจริญ, การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เพ่ือการเรียนการสอนในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี, เขตเหนือ”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๐), หน้า ๗-๘. 

๘๔Bartol, K.M., & Mantin, D.C. Management. New York : McGraw-Hill, 1991 : p. 6. 
๘๕พิทยา บวรวัฒนา, หลักการบรหิารเบือ้งตน้ในการเชงิบรูณาการณ์, (นนทบุรี : ส านักงานข้าราชการพล

เรือน, ๒๕๔๖), หน้า ๒.  
๘๖พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธม มจิต โต), พุทธวิธีบริหาร , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๑๑. 



๒๒ 

 

 

 

บุคคลอื่นร่วมกับทรัพยากรทางการจัดการ ได้แก่  บุคลากร (Man) 
งบประมาณ ( Money ) วัสดุอุปกรณ์ ( Material ) และการจัดการ    
( Management ) 

พระธรรมกิตติวงศ์  
(ทองดี สุรเตโช),   

(๒๕๔๒, หนา ๑๐๒). 

ปัจจัยกับการบริหาร จึงหมายถึง การจัดการ ( แผนงาน ) คน 
เงิน วัสดุ เพื่อให้การด าเนินงานภายในวัดเป็นไปอย่างราบรื่นเกิด
ประโยชน์ต่อสังคม โดยบุคคลเป็นผู้สร้างงานท างาน และแก้ไขงาน  

Samuel B.,  
(1991 : 499).   

ปัจจัยท่ีส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ การมี
ก าลังคนในจ านวนเพียงพอ สอดคล้องกับการปริมาณงาน และมี
คุณภาพจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีการคัดสรรหาบุคคล ท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ และมีความทุ่มเทท่ีจะปฏิบัติงานให้ส าเร็จ และ
จงรักภักดี ซื่อสัตย์ต่อธุรกิจ 

ไตรรัตน์ จงจิตร และ 
เสกสิฐ เล้ากิจเจริญ, 
(๒๕๕๐, หน้า ๗). 

การจัดการ เป็นกระบวนการจัดการการบริหารควบคุมเพื่อให้
งานท้ังหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่าง
เต็มท่ีมีความเห็นสอดคล้องกันว่า หลักการ 4M’s ได้แก่ ด้านการ
จัดการ หมายถึง กิจกรรมต่างๆ อาศัยทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

 
สรุป การบริหารการพัฒนาวัด ต้องวางหลักการบริหาร ยอมมีวัตถุประสงคในการบริหาร

จัดการ คือ อาศัยปจจัยบุคคลเปนส าคัญ ตองใชทรัพยากรเปนองคประกอบพื้นฐาน มีลักษณะการ
ด าเนินการท่ีเปนกระบวนการ เปนการด าเนินงานรวมกันของกลุมคนสอดคล้องกัน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ โดยอาศัยปัจจัยท้ังหลาย ได้แก่ คน เงิน วัสดุส่ิงของ และการจัดการ ซึ่งนับว่าเป็น
อุปกรณ์ของการบริหารการจัดการ  

 ดังนั้น การบริหาการพัฒนาวัด จ าต้องพัฒนาคนให้เป็นผู้มีคุณภาพ ท่ีส าคัญท่ีสุดก็คือ การ
ปลูกฝังให้คนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม เพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขในองค์กร (วัด) การพัฒนาคุณธรรม 
ก็โดยใช้ไตรสิกขา เนื่องจากไตรสิกขาเป็นระบบ และเป็นกระบวนการในการฝึกฝน อบรม ฝึกหัดเพื่อ
พัฒนาคนใน ๓ ด้านคือ พัฒนา ด้านจิตใจ ด้านปัญญา เรียกว่า ปัญญา และบูรณาการการพัฒนาด้าน
สุขภาวะกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญาต่อไป   
 
๒.๒ แนวคิด ที่เกี่ยวกับวัด 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของ
ประชาชน ในจังหวัดระยอง” วัดในอดีต ชาวบ้านมีความใกล้ชิดกับวัดและพระสงฆ์ วัดท าให้ได้มี
โอกาสซึมซับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และได้รับการอบรมส่ังสอนจากพระผู้ทรงศีล แต่ในสังคม
ปัจจุบัน ด้วยข้อจ ากัดหลายประการ ความเจริญความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ ส่งผลกระทบต่อวัด 
ก่อให้เกิดปัญหาสังคมสงฆ์ ตามมามากมาย ดังผู้วิจัยได้ประมวลแนวคิด น าเสนอเป็นล าดับ ดังต่อไปนี้   

วัด เป็นสถานท่ีส าคัญ และเป็นหน่วยงานปกครอง หน่วยงานด าเนินกิจการคณะสงฆ์ และ
กิจการพระศาสนาท่ีส าคัญท่ีสุด วัดเป็นรากฐานอันส าคัญยิ่งของคณะสงฆ์ และพระพุทธศาสนา เป็น
องค์กรหลักในการปกครองคณะสงฆ์  หลักเกณฑ์ และวิธีการต่างๆ เกี่ยวกับวัดทรงตราไว้ใน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C


๒๓ 

 

 

 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ท้ังส้ิน เช่นเดียวกับบทบัญญัติว่าด้วยมหาเถรสมาคมซึ่งเป็นสถาบันหรือ
องค์กรปกครองคณะสงฆ์สูงสุด วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล คือ บุคคลตามกฎหมาย และต าแหน่งเจ้า
อาวาสจึงเป็นต าแหน่งท่ีมีความส าคัญยิ่ง๘๗ วัดและพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมไทยจัดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เมื่อปี ๒๕๔๒ พบว่า บทบาทท่ีพึงประสงค์ของวัดและพระสงฆ์กับ
การพัฒนาสังคมไทยตามภารกิจหลากหลาย โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับศูนย์กลางของสังคมในทุก
รูปแบบ๘๘ การปกครองคณะสงฆ์หรือการบริหารกิจการคณะสงฆ์จึงต้องยึดถือมั่นในพระธรรมวินัยเป็น
หลัก เพราะพระธรรมวินัยเป็นท้ังโครงสร้างเป็นหัวจักรใหญ่ และเป็นการจัดสภาพสังคมสงฆ์ให้เกิด
ความเรียบร้อย เป็นการพัฒนาบุคลากรในสังคมด้วยทุกคนจะรู้จักหน้าท่ีของตนเอง๘๙ วัด ป็นสถานท่ี มี
บทบาทส าคัญในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน เพราะวัดมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับประชาชน 
และชุมชนท้ังในอดีตจนถึงปัจจุบัน วัดเป็นสถานท่ี ท่ีให้บริการแก่ประชาชนได้ทุกเพศทุกวัย และทุก
สถานภาพทางสังคมท้ังในเวลาและนอกเวลา๙๐ ในหนังสือค าวัดว่า “เป็นค าท่ีใช้เรียกสถานท่ีทาง
พระพุทธศาสนามาแต่โบราณ เป็นค าเรียกรวม วัดเป็นส่ิงท่ีมีมาคู่กับสังคมไทยเป็นเวลาช้านาน 
พระสงฆ์มีบทบาทท้ังในด้านการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท้ังเป็นแหล่งศึกษา
วิชาความรู้ เป็นโรงเรียนของชาวไทยมานานนับแต่โบราณกาล เป็นโรงพยาบาล เป็นท่ีพ านักพักใจ 
และเป็นอะไรอีกมากมาย๙๑ วัดมีพระสงฆ์เป็นตัวแทนของวัด และเป็นสถาบันของพระศาสนา ท่ีอยู่คู่
กับคนไทยมาตลอด วัดมีอิทธิพลต่อการกระตุ้นหรือแนะน าให้เกิดกิจกรรมในทางสังคม และก่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงต่างๆ ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จะพบได้ว่า วัดและพระสงฆ์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
ประชาชนเสมอมา๙๒ วัดเป็นที่พ านักของพระภิกษุสงฆ์สามเณร วัดมีความส าคัญ และผูกพันกับวิถีชีวิต
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๒๔ 

 

 

 

ของคนไทยมาต้ังแต่อดีตปัจจุบันหรือโบราณกาล๙๓ ถึงกระนั้นการบริหารวัดให้เจริญรุ่งเรืองมิได้ขึ้นอยู่
กับช่ือเสียงของวัด แต่ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถของเจ้าอาวาส ท่ีจะท าให้ประชาชนเช่ือถือศรัทธา 
ยอมรับว่าเป็นท่ีพึ่งท้ังทางโลก และทางธรรมได้ ดังนั้น นอกจากเจ้าอาวาสจะต้องปฏิบัติตาม ค าส่ัง
สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ เจ้าโดยเคร่งครัดแล้ว เจ้าอาวาสยังต้องมีลักษณะเป็นผู้น าอีก
ด้วย๙๔ เพราะว่าโดยหลักการในการ บริหารวัดว่า เจ้าอาวาส เป็นพระสังฆาธิการระดับวัด เป็นผู้น า
พระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ท่ีมีอยู่ในวัด เจ้าอาวาสจึงมีความส าคัญท่ีสุดต่อความเจริญรุ่งเรือง สันติ
สุข และความมั่นคงของวัด โดยท าหน้าท่ีเป็นผู้บริหารกิจการต่างๆ ของวัด เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา 
ก ากับดูแล แนะน าส่ังสอน พระภิกษุสามเณรและฆราวาสผู้อยู่ในวัดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดี
งาม ให้อยู่ในศีลธรรมอันดี ให้มีความสมัครสมานปรองดองกัน ให้ร่วมแรงร่วมใจกัน ปฏิบัติศาสนกิจ
ด าเนินกิจกรรมและโครงการ ต่างๆ ของวัดให้ส าเร็จไปด้วยดี มีประสิทธิภาพสูงสุด และให้วัดมีความ
เจริญรุ่งเรืองถาวรมั่นคง เป็นศูนย์กลางชุมชนในการให้การศึกษาอบรมศีลธรรม จริยธรรม ภาวนา
ธรรม คือ สมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน แก่ชุมชน และประชาชนท้ังใกล้และไกล ให้เป็นท่ีพึ่ง
ทางใจแก่สาธุชนได้อย่า แท้จริง เจ้าอาวาสต้องมีท้ังศาสตร์และศิลป์ในการบริหารและการจัดการวัด 
นอกจากจะมีท้ังศาสตร์ และศิลป์แล้ว  

ในการบริหารและการจัดการวัดจะต้องประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การ
บริหารงานบุคคล การอ านวยการ การประสานงาน การประเมินผลงาน และการงบประมาณ ส าหรับ 
เรื่องดังกล่าวเจ้าคณะพระสังฆาธิการควรหาศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้การบริหาร และการจัดการของวัด
ด าเนินการไปในเชิงรุก และได้ผลเต็มท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ๙๕  สามารถท าให้วัดเป็นแหล่งกลางของ
ชีวิตทางศาสนา และสังคม เป็นแหล่งการสมาคม เป็นท่ีมาแห่งวัฒนธรรม เป็นศูนย์กลางของการ ด ารง
ชีวิตประจ าวัน และเป็นสถานท่ีท่ีช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ของครอบครัวไทยในชนบทได้อย่างดีงาม๙๖ นับ
ได้ว่าปัจจุบันวัดเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันสงฆ์เป็นสถานท่ีของพระสงฆ์ ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ เป็น
สถานท่ีรื่นร่ม สงบ เหมาะสมแก่การบ าเพ็ญสมณธรรมของพระภิกษุสามเณร ประชาชนท่ัวไป วัดเป็น
สถานบันอุดมคติเพราะเป็นตัวเปล่ียนทัศนคติพื้นฐานมนุษย์เปล่ียนแปลงทาง  สังคมโดยการต้ังสังคม
อริยสงฆ์ซึ่งมีปัญญา และกรุณาเป็นตัวน ามีความบริสุทธิ์ และสะอาดเป็นพื้นฐาน  

วัดเป็นสถานท่ีใช้ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและเป็นปูชนียสถาน เป็นท่ีพ านัก ท่ี
อยู่อาศัยของพุทธบริษัท และให้การบริหารแก่ชุมชนสังคมนั้นๆ ตามความเหมาะสม ไม่ว่าด้าน
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๙๕กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ , วัดพัฒนา ๔๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา , 
๒๕๔๔), หน้า ๒๐. 

๙๖ทินพันธ์ุ นาคะตะ, การเมืองการบริหารไทย : ภาระของชาติ , (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ แห่ง
จุฬาลงกรณ์, ๒๕๓๓), หน้า ๒๓๕.   



๒๕ 

 

 

 

การศึกษา สาธารณสงเคราะห์ ศูนย์กลางชุมชน และสังคม๙๗  ท่ีส าคัญผู้บริหารวัดควรใช้ศาสตร์ซึ่ง
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การอ านวยการ การประสานงาน 
การประเมินผลงาน การงบประมาณ เพื่อให้ได้ผลเต็มท่ี และการใช้ศิลป์ซึ่งประกอบด้วย ภาวะผู้น า 
มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน เพื่อให้เกิดความร่วมมืออันจะท าให้การด า เนินงานของวัดบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ดี๙๘ และการบริหารจัดการวัดหรือการท างานให้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยการ
ให้เจ้าอาวาสหรือคณะผู้บริหาร (ไวยาวัจกร) ต้ังแต่ ๒ คน ขึ้นไปร่วมกันใช้ทรัพยากรการบริหารอย่าง
ผสมผสานให้มีประสิทธิภาพในการท างาน๙๙  การท่ีวัดมีเจ้าอาวาสได้เพียงรูปเดียวก็เพื่อตัดปัญหาใน
เรื่องความแตกแยกนั่นเองเพราะ เจ้าอาวาสเป็นผู้มีอ านาจการกระจายอ านาจมิให้เจ้าอาวาสมีอ านาจ
หน้าท่ีมากเกินไปอีกท้ังเป็นการกระจายงาน เพื่อให้ งานด าเนินไปด้วยความรวดเร็ว จะเห็นได้ว่า
ต าแหน่งท้ังสามนี้ต่างก็มีความส าคัญต่อวัด และต่อชุมชนในการคัดเลือกพระภิกษุผู้เข้ามารับต าแหน่ง
ดังกล่าวจึงต้องมีการพิจารณากัน อย่างรอบคอบ โดยมีกฎระเบียบก าหนดถึงคุณสมบัติมากท่ีสุดในวัด 
ถ้ามีเจ้าอาวาสเกินกว่าหนึ่งรูป และความคิดไม่ลงรอยกัน การบริหารวัดย่อมจะยุ่งยาก จึงให้มีเจ้า
อาวาสได้เพียงรูปเดียว ส าหรับการ ให้มีรองเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสเพื่อช่วยเหลือเจ้าอาวาส
แล้วยังเป็นการแต่งต้ังท่ีเป็นไปตามข้ันตอน๑๐๐   

เพราะฉะนั้น “ผู้บริหารวัด” ก็คือ “เจ้าอาวาส” ประจ าแต่ละวัดนั่นเอง เป็นผู้มีอ านาจ 
หน้าท่ีรับผิดชอบตามกฎหมาย นอกจากนี้นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ทัศนะถึงหลักการบริหาร และ
การจัดการวัดในยุคโลกาภิวัฒน์ ไว้ดังนี้  

๑) ควรมีการคัดสรรอบรมบุคคล ผู้จะมาบวชในพระพุทธศาสนา ให้เป็นท่ีมั่นใจท่ีจะ 
เข้ามาศึกษาธรรม  

๒) ต้องมีการศึกษาอบรมธรรมแก่ผู้เข้ามาบวชท้ังก่อน ระหว่างและหลังการบวชด้วย 
๓) ต้องมีการปฏิบัติธรรมในระหว่างบวชเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริง  

เพื่อการเผยแผ่ต่อไปแก่ประชาชน  
๔) แต่ละวัดจักต้องให้พระสงฆ์ท่ีศึกษาธรรมดีแล้วให้ได้มีโอกาสเผยแผ่แก่ประชาชน 

เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน และความมั่นคงของพระพุทธศาสนา และต้องพยายามวิเคราะห์หาทาง 
เผยแผ่ธรรมต่อประชาชนด้วยความเมตตาอย่างต่อเนื่องด้วย มิใช่รอให้ผู้มานิมนต์เท่านั้น  

                                                 
๙๗มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ, การติดตามและประเมินสถานภาพการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา, 

วารสารสหศาสตร์, ๒๕๔๙), หน้า ๑๓.  
๙๘น้อย ลายคราม และสุบรรณ จันทบุตร , หลักการบริหาร และจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์ , 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ, ๒๕๓๙), หน้า ๑๖๗. 
๙๙บุญช่วย จันทร์เฮ้า, “พฤติกรรมการบริหารของเจ้าอาวาสที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานวัดในเขตการ  

ปกครองคณะสงฆ์คณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๔), หน้า ๙๐ 

๑๐๐มานพ พลไพรินทร์, คู่มือการบริหารกิจการคณะสงฆ์, พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (พ.ศ.๒๕๐๕) หมวด 
๓-๔ ว่าด้วยเรื่องวัด และว่าด้วยเรื่องเจ้าอาวาส ในมาตรา ๕-๑๙, หน้า ๓๖๓-๓๖๕. 



๒๖ 

 

 

 

๕) กิจกรรมการศึกษาธรรมของประชาชน ควรมุ่งให้การศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่าง 
ต่อเนื่อง ให้พัฒนาขึ้นเป็นล าดับ ท้ังในการงานและการด าเนินชีวิตประจ าวัน ด้วยหลักการแห่งความ 
ไม่ประมาทและหลักการแห่งการพึ่งตนเอง  

๖) ศาสนาเป็นท่ีพึ่งทางใจ ดังนั้นการปกครองสงฆ์ให้มีพฤติกรรม และการกระท าท่ี 
เหมาะสม นับเป็นเรื่องส าคัญเบ้ืองต้นท่ีพระทุกรูปพึงปฏิบัติ เจ้าอาวาสควรด าเนินการให้พระทุกรูปใน 
สังกัดมีภาพลักษณ์ท่ีดี เมื่อประชาชนพบเห็นจักเกิดความศรัทธา ถือเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
เบ้ืองต้นแล้ว  

๗) พระควรยึดหลักการเผยแผ่ธรรมด้วยหลัก ๖ ประการ ดังนี้ 
(๑) ห้ามปรามการท าความช่ัวทั้งมวล  
(๒) ส่งเสริมให้กระท าความดีท้ังมวล  
(๓) ให้ได้ฟัง และได้รู้ธรรมท่ียังไม่เคยรู้ไม่เคยฟัง  
(๔) ช่วยเสริมในส่ิงท่ีประชาชนได้ยินได้รู้แต่ไม่เข้าใจให้เข้าใจ  
(๕) ให้คิดอนุเคราะห์ผู้อื่นด้วยเมตตา ปรารถนาดี  
(๖) บอกทางสวรรค์ คือ ทางด าเนินชีวิตท่ีดี ถูกต้องให้ประชาชน  

๘) การเผยแผ่ธรรมควรศึกษากลุ่มคนหรือบุคคลเป้าหมาย วิเคราะห์การน าเสนอ 
ธรรม ให้เหมาะสมต่อสภาพ เหตุ ผล ตน ประมาณ กาลเวลา ชุมชน และบุคคล เป็นส าคัญ  

๙) เจ้าอาวาสทุกแห่งควรปกครองดูแลพระสงฆ์ สามเณร ไวยาวัจกร ศิษย์วัด ผู้ 
อาศัยในวัดหรือเกี่ยวข้องกับวัด ให้มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เป็นการสร้างศรัทธาแก่ประชาชนผู้พบเห็น 
และมาติดต่อกับวัด  

๑๐) จักต้องพยายามบริหารวัดให้มีอาคารสถานท่ีอาณาบริเวณ เหมาะสมต่อ 
การศึกษา และปฏิบัติธรรมท้ังในส่วนของพระภิกษุ สามเณร และประชาชน ให้สอดคล้องกับหลักการ 
ของพระพุทธศาสนา มีความสงบร่มเย็น ท าให้อยากเข้ามาหาความสงบ และศึกษาธรรม รวมท้ังสรรพ  
ส่ิงต่างๆ ท้ังมีชีวิตและไม่มีชีวิต จักต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน ร าคาญแก่ประชาชนท่ีมาวัดหรือท่ี 
อยู่ใกล้วัดด้วย  

๑๑) วัดกับประชาชนจักต้องเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน พระพุทธศาสนาจึงจะอยู่ได้อย่าง 
มั่นคง ดังนั้น นอกจากพระจะให้ธรรมแก่ประชาชนแล้ว ก็ควรจัดวัดและเครื่องใช้ของวัดอย่างมีระบบ 
ให้เหมาะต่อการให้บริการประชาชนเพื่อกิจการของพระพุทธศาสนา เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีต่อ  
กัน เป็นการดึงประชาชนเข้ามาใกล้ชิดกับวัด และพระก็ควรหาทางช่วยเหลือในด้านธรรมแก่  
ประชาชนต่อไปตามความเหมาะสมด้วย  

๑๒) ประชาชนเป็นจ านวนมากท่ียังเช่ือโชคลาง ของขลัง วัตถุมงคล และส่ิงศักด์ิสิทธิ์ 
โดยหวังว่าส่ิงเหล่านี้จะบันดาลความโชคดี ความร่ ารวย ความส าเร็จแก่เขาได้ ท าให้ประชาชนขาดการ 
พึ่งตนเอง ไม่พัฒนาพระพุทธศาสนาควรท าหน้าท่ีเป็นยารักษาโรคเหล่านี้ โดยการไม่ไปดูถูก ต าหนิ 
การกระท าเหล่านั้น แต่ควรใช้หลักธรรมในเรื่องเหตุและผล เรื่องการพึ่งตนเอง เรื่องการศึกษา ฝึกฝน 
พัฒนา และการครองชีวิตอย่างไม่ประมาทมาใช้ในการเผยแผ่ โดยให้เครื่องราง ของขลัง ส่ิงศักด์ิสิทธิ์  
วัตถุมงคล เป็นเครื่องปิดช่องความประหวั่นใจ จักท าให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ผลดียิ่งขึ้น  

๑๓) ศาสนาพุทธเป็นของคู่กับชุมชน วัดก็ครบทุกต าบล และจะเป็นศูนย์รวมของ 
ประชาชนในแต่ละต าบล หากจะจัดการบริหารวัดให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาชุมชน ท่ีพัฒนาท้ังจิตใจ 



๒๗ 

 

 

 

และคุณภาพชีวิตในด้านอื่นๆ จะท าให้ความสัมพันธ์ของประชาชนกับพระพุทธศาสนาเจริญอย่าง 
ยั่งยืน โดยท่ีพระสงฆ์จะให้ธรรมทานแก่ประชาชน ส่วนประชาชนจะให้อามิสทานแก่พระสงฆ์ นับเป็น 
การเกื้อกูลกันอย่างถูกต้องเพื่อการมีพลังอยู่ในสังคมต่อไป  

๑๔) การจัดบริหารวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาชุมชน จ า เป็นต้องจัดให้ 
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจกรรมของวัด ร่วมบริหารวัดตามหลักการของ  
พระพุทธศาสนาด้วย จึงสมควรปรับปรุงการบริหารวัดให้เป็นองค์การบริหารวัด ถึงแม้วัดแต่ละวัดจะ  
เป็นนิติบุคคลอยู่แล้วก็ตาม แต่การมีองค์กรร่วมบริหารวัด เสนอความคิดและให้เจ้าอาวาสตัดสินใจ
ด าเนินการ ประชาชนก็จะร่วมด าเนินการอย่างเต็มท่ี เต็มใจ พุทธศาสนาย่อมเจริญยิ่งขึ้น  

๑๕) กรมการศาสนา และกระทรวงศึกษาธิการ ย่อมมีเจตนาท่ีดีในการรักษาและ  
พัฒนาพระพุทธศาสนา ดังนั้น เจ้าอาวาสและพระภิกษุควรศึกษางานโครงการของทางราชการ เพื่อ  
ประสานการด าเนินงาน ให้เกิดการพัฒนาพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น  

๑๖) วัดทุกวัดควรได้ด าเนินการรักษาและฟื้นฟูธรรมชาติ เช่น ร่วมจัดโครงการประ 
ชุมชน โครงการอุทยานการศึกษา เป็นต้น จะได้ท้ังการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ และการใช้ต้นไม้เป็น  
เครื่องมือในการเผยแผ่ธรรมต่อไปด้วยกัน  

๑๗) มหาเถรสมาคมเป็นองค์กรสูงสูงสุด ซึ่งเจ้าอาวาส และพระสงฆ์จะต้องศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานเพื่อการเผยแผ่ธรรม และพัฒนาพระพุทธศาสนาจะได้ตรงตาม  
นโยบาย ถูกทิศทาง แก้ไขสถานการณ์ และเหมาะสมกับโอกาส ย่อมเป็นพลังส่งเสริมการพัฒนายิ่งขึ้น  

๑๘) หลักการบริการ การด าเนินงานต่างๆ ควรมีการวางแผนระยะส้ัน ระยะยาว 
เพื่อการปฏิบัติพัฒนาวัด และควรให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ หลักการเหล่านี้ 
พระสงฆ์สามารถค้นคว้าให้เกิดความรู้ได้ซึ่งจักต้องยึดหลักการ การฝึกฝน การพัฒนา การไม่ประมาท 
และหลักการพึ่งตัวเองเป็นส าคัญ จึงจะบังเกิดผลดี  

๑๙) สงฆ์ควรมีความสมถะ มีความเป็นอยู่ง่ายๆ ไม่หวังลาภสักการะ มุ่งศึกษา ปฏิบัติ
ธรรม และเผยแผ่ธรรมแก่ประชาชน ดังนั้น กิจกรรมท่ีวัดต่างๆ ด าเนินอยู่ขณะนี้จึงจ าเป็นต้อง มีการ
ทบทวน สังคายนา เพื่อการพัฒนาท่ีมั่นคงยั่งยืนของพระพุทธศาสนาต่อไป  

๒๐) ปัจจุบันจ านวนพระสงฆ์มีมาก ยิ่งในฤดูพรรษายิ่งมีจ านวนมากขึ้นกว่าปกติ 
หลายเท่า ดังนั้น จ าเป็นต้องมีการปกครองพระบวชใหม่โดยให้พระท่ีประพฤติดีแล้วดูแลปกครอง  
อบรมพระบวชใหม่เป็นกลุ่มๆ จะช่วยส่งเสริมพระวินัย และการศึกษาของสงฆ์ได้ดีขึ้น ท าให้เกิดการ 
พัฒนาสงฆ์ พัฒนาวัด พัฒนาบทบาทหน้าท่ีของสงฆ์ จนเกิดประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติ 
อย่างแท้จริง๑๐๑  

เพื่อให้ได้ซึ่งบุคคลท่ีมีคุณธรรมท่ีดีงาม มีความรับผิดชอบสูง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ  
เสียสละ ไม่หลีกเล่ียงหน้าท่ีหากแต่มีการร่วมมือกันปฏิบัติงานเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของวัด และพระ
ศาสนาพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงคุณลักษณะและคุณธรรมของเจ้าอาวาสหลายประการดังนี้  

ก. อาวาสิกธรรม ๕ คุณสมบัติของเจ้าอาวาสหมวดท่ีหนึ่งประเภทท่ีควรยกย่อง ได้แก่  

๑) ถึงพร้อมด้วยมารยาท และวัตร 
                                                 

๑๐๑คะนึงนิตย์ จันทบุตร และสุบรรณ จันทบุตร, หลักการบริหารและการจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์ , 
(กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิค, ๒๕๔๕), หน้า ๒๒-๒๖. 



๒๘ 

 

 

 

๒) เป็นพหูสูตร ทรงความรู้  
๓) เป็นผู้ปฏิบัติขัดเกลา ชอบความสงบ ยินดีในกัลยาณธรรม  
๔) มีวาจางาม รู้จักพูด รู้จักเจรจาให้เป็นผลดี  
๕) มีปัญญาเฉลียวฉลาด๑๐๒    

ข. ปิยธรรมของเจ้าอาวาส เป็นคุณสมบัติของเจ้าอาวาสประเภทเป็นที่รักท่ีเคารพของ 
พรหมจารีคือ เพื่อนภิกษุสามเณรผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกัน ได้แก่  

๑) มีศีล ส ารวมในพระปาฏิโมกข์ประพฤติเคร่งครัดในสิกขาบทท้ังหลาย 
๒) เป็นพหูสูตร ทรงความรู้ 
๓) มีวาจางาม รู้จักพูด รู้จักเจรจาให้เป็นผลดี  
๔) ได้คล่องแคล่วในฌานส่ี ส าหรับอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน  
๕) บรรลุเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติส้ินอาสวะแล้ว๑๐๓   

ค. โสภณธรรมของเจ้าอาวาส ประเภทท าวัดให้งาม ได้แก่  
๑) มีศีล ส ารวมในพระปาฏิโมกข์ประพฤติเคร่งครัดในสิกขาบทท้ังหลาย  
๒) เป็นพหูสูตร ทรงความรู้  
๓) มีวาจางาม รู้จักพูดรู้จักเจรจาให้เป็นผลดี 
๔) สามารถกล่าวธรรมมีกถาให้ผู้มาหาเห็นแจ่มชัดย่อมรับไปปฏิบัติเร้าใจให้แกล้ว 

กล้าและเบิกบานใจ  
๕) ได้คล่องแคล่วในฌานส่ีท่ีเป็นเครื่องอยู่สุขสบายในปัจจุบัน๑๐๔   

ง. อุปการธรรมของเจ้าอาวาส ประเภทมีอุปการมากแก่วัด ได้แก่  
๑) มีศีล ส ารวม ในพระปาฏิโมกข์ประพฤติเคร่งครัดในสิกขาบทท้ังหลาย  
๒) เป็นพหูสูตร ทรงความรู้  
๓) รู้จักปฏิสังขรณ์เสนาสนะ และส่ิงของท่ีช ารุดหักพัง  
๔) เมื่อมีสงฆ์หมู่ใหญ่จากต่างถิ่นต่างแคว้น ขวนขวายบอกชาวบ้านผู้ปรารถนาไว้ให้

มาท าบุญ  
๕) ได้คล่องแคล่วฌานส่ีท่ีเป็นเครื่องอยู่สุขสบายในปัจจุบัน ๑๐๕    

จ. กรุณาธรรมของเจ้าอาวาส ประเภทอนุเคราะห์คฤหัสถ์ซึ่งได้แก่  
๑) ชักน าคฤหัสถ์ให้ถือปฏิบัติในอธิศีล  
๒) ยังคฤหัสถ์ให้ต้ังอยู่ในธรรมทัศนะคือรู้เห็นเข้าใจธรรม  
๓) เมื่อคฤหัสถ์เจ็บไข้ไปเยี่ยมให้สติ  
๔) เมื่อมีสงฆ์หมู่ใหญ่จากต่างถิ่นต่างแคว้นขวนขวายบอกชาวบ้าน ผู้ปรารถนาไว้ให้ 

มาท าบุญ  

                                                 
๑๐๒อง .ปญ จก.(ไทย) ๒๒/๒๓๑/๓๗๓-๓๗๔.  
๑๐๓อง ..ปญ จก.(ไทย) ๒๒/๒๓๒/๓๗๔-๓๗๕. ๘๘ 
๑๐๔อง ..ปญ จก.(ไทย) ๒๒/๒๓๓/๓๗๕. 
๑๐๕อง ..ปญ จก.(ไทย) ๒๒/๒๓๔/๓๗๖. 



๒๙ 

 

 

 

๕) เขาถวายโภชนะใดๆ จะเลวหรือดีก็ฉันด้วยตนเองไม่ยังศรัทธาไทยให้ตกไป๑๐๖ 
วัดกับบ้านหรือบ้านกับวัดเป็นของคู่กัน เพราะมีบ้านแล้วจึงมีวัด วัดจะอยู่ได้และมีความ

เจริญมั่นคงต่อไปต้องอาศัยบ้าน ในขณะเดียวกันชาวบ้านจะมีศีลธรรมอยู่กันด้วยความสงบสุขก็ต้อง
อาศัยวัด ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับวัด จึงเป็นเรื่องท่ีต้องพูดท าความเข้าใจกันท้ังฝ่ายวัด และฝ่าย
บ้านอิงประโยชน์ซึ่งกันและกัน ดังนี้ เช่น  

ฝ่ายวัด    
๑) พระภิกษุสามเณรต้องมีการศึกษาเล่าเรียน  
๒) ทางวัดต้องให้ความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศลตามสมควร  
๓) เวลาชาวบ้านประสบความสูญเสีย เช่น เวลาตาย และ 

ฝ่ายบ้าน 
๑) ชาวบ้านต้องเคารพย าเกรงต่อวัด ต้องเกรงอกเกรงใจต่อ พระภิกษุ สามเณร  
๒) ชาวบ้านต้องช่วยกันอุปถัมภ์บ ารุงวัด ต้องอุปัฏฐากพระภิกษุ สามเณรด้วย

ปัจจัยส่ี  
๓) ชาวบ้านท่ีดีต้องไม่เข้าไม่ยุ่งเกี่ยววุ่นวายในกิจการของสงฆ์๑๐๗  

ในปัจจุบันการพัฒนาวัด พอจะสรุปได้ว่า พระสงฆ์ท าหน้าท่ีใหญ่ๆ ๓ ประการ ดังนี้ คือ   
๑) เป็นผู้น าด้านพัฒนาจิตวิญญาณของมนุษย์ บทบาทนี้จะเห็นได้ชัดจากองค์กร

คณะสงฆ์  
๒) ท าหน้าท่ีให้การศึกษาแก่ประชาชน สถาบันสงฆ์ท่ีท าหน้าท่ีนี้มาตลอด  
๓) เป็นผู้น าการพัฒนาชนบท พระสงฆ์ท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้น าการพัฒนาชนบทมีท่ัว

ทุกภาคของประเทศ๑๐๘ 
สุขของชาวบ้าน ญาติโยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนท่ีอยู่ใกล้ๆวัด ให้เขาเห็นสังฆคุณ คือ คุณ

ของพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์ได้ดูแลเอาใจใส่ งานท่ีพระสงฆ์ท่านท าออกเป็น ๔ ประเภทดังนี้ คือ   
๑) งานศาสนวัตถุ เน้นใน ๓ ประเด็น  

๑.๑ เน้นความมีแผน ระบบ ระเบียบ  
๑.๒ เน้นการบูรณปฏิสังขรณ์ คือ การซ่อมแซมของเก่า  
๑.๓ เน้นการก่อสร้างหรืองานสาธารณูปการ 

๒) งาน ศาสนธรรม นั้นให้ใช้จุดเน้น ๓ ประการ คือ  
๒.๑ ศึกษาให้เข้าใจถ่องแท้  
๒.๒ ใช้ส่ือทุกๆ แบบ  
๒.๓ เข้าใจซาบซึ้ง เน้นความเข้าใจซาบซึ้งในหัวข้อต่างๆ 

                                                 
๑๐๖อง ..ปญ จก.(ไทย) ๒๒/๒๓๕/๓๗๗. 
๑๐๗พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรม, เพ่ือการศึกษาพุทธศาสตร์ ชุดค าวัด, วัดราชโอรสา

ราม, (กรุงเทพมหานคร : พระพุทธศาสนา, ๒๕๔๘), หน้า ๑๐.  
๑๐๘พระมหาสมทรง สิรินธโร และคณะ, บทบาทของวัดและพระสงฆ์ไทยในอนาคต. (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัทเคล็ดไทย จ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๒๒. 



๓๐ 

 

 

 

๓) งานศาสนพิธี ขอให้เน้น ๒ ประเด็น คือ  
๓.๑ เน้นรูปแบบกับเน้นเนื้อหา รูปแบบงานบวชต้นไม้ งานบวชเณร งาน

บวชหน้าไฟ งานบรรพชาหมู่สามเณรภาคฤดูร้อน  
๓.๒ เน้นรูปแบบก าหนดรูปแบบออกมา เนื้อหาท่ีท าออกมาท าเพื่ออะไร 

มันมีความหมายว่าอย่างไร 
๔) งานศาสนบุคคล เน้น ๔ ประเด็น ดังนี้ คือ ไม่ห่าง  ไม่ว่าง  เจริญงอกงาม มี

ความสัมพันธ์อันดีต่อกันกับผู้บังคับบัญชา๑๐๙  
สังคมไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านต่างมี วัดประจ าหมู่บ้านของตน

เป็นศูนย์กลางซึ่งถือว่าเป็นสมบัติรวมของคนท้ังหมู่บ้าน วัดจึงเป็นศูนย์รวมประชาชน และมีบทบาท
บทบาทหน้าท่ี และความส าคัญของวัดต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบันนั้น มีดังต่อไปนี้  

๑) วัดเป็นสถานท่ี ท่ีชาวบ้านส่งกุลบุตรมาอยู่รับใช้พระสงฆ์ และรับการฝึกอบรมทาง 
ศีลธรรมและเล่าเรียนวิชาการต่างๆ ตามท่ีมีสอนอยู่ในสมัยนั้น  

๒) วัดเป็นสถานท่ี ท่ีพ่อแม่ตลอดจนคนแก่คนเฒ่า และสตรีมารับความรู้ด้วยการสดับ 
พระธรรมเทศนา  

๓) วัดเป็นสถานพยาบาลท่ีรักษาผู้เจ็บปุวยตามภูมิความรู้ของคนสมัยก่อนโดยวัด 
เป็นแหล่งต าราแพทย์ และพระสงฆ์ท าหน้าท่ีเป็นหมอรักษาพยาบาลคนเจ็บท่ัวไป   

๔) วัดเป็นสถานสงเคราะห์ท่ีบุตรหลานชาวบ้านท่ียากจนได้มาอาศัยเล้ียงชีวิตและ 
ศึกษาเล่าเรียนตลอดจนถึงผู้ใหญ่ท่ียากจนได้มาอาศัยเล้ียงชีพ 

 ๕) วัดเป็นสถานท่ีพักอาศัยของคนเดินทาง ซึ่งวัดบางวัดได้สร้างศาลาเอาไว้ 
กว้างขวางใหญ่โตเพื่อรองรับกิจการนี้โดยเฉพาะ 

 ๖) วัดเป็นสถานท่ีท่ีชาวบ้านได้มาพบปะสังสรรค์ และพักผ่อนหย่อนใจ วัดได้จัด 
สถานท่ีต่างๆ ในบริเวณวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและร่มรื่น  

๗) วัดเป็นสถานท่ีรื่นเริงท่ีจัดเทศกาล และมหรสพต่างๆ ส าหรับชาวบ้านท้ังหมดเช่น 
งานก่อพระเจดีย์ทรายในวันสงกรานต์บุญมหาชาติเป็นต้น  

๘) วัดเป็นบ่อเกิด และเป็นศูนย์กลางของศิลปกรรมแขนงต่างๆ เช่น จิตรกรรม 
ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และวรรณกรรม๑๑๐  

๙) วัดเป็นที่ไกล่เกล่ียข้อพิพาท เป็นที่ปรึกษาแก้ปัญหาชีวิตครอบครัว และความทุกข์
ต่างๆ ของชาวบ้าน  

๑๐) วัดเป็นสถานท่ีส าหรับชาวบ้านรอบวัดมาท าบุญ และบ าเพ็ญกุศลตลอดจน 
ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา  

                                                 
๑๐๙พระเก้ือพงศ์ ปิยธม โม (พิมพ์พร), การศึกษาเชิงวิเคราะห์ประโยชน์ของหลักพหุการธรรม ๔ ใน ฐานะ

เป็น หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒).  

๑๑๐พระมหาสมทรง สิรินธโร และคณะ, บทบาทของวัดและพระสงฆ์ไทยในอนาคต. (กรุงเทพมหานคร  : 
บริษัทเคล็ดไทย จ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๒๒-๒๔. 



๓๑ 

 

 

 

๑๑) วัดเป็นคลังพัสดุส าหรับเก็บของใช้ต่างๆ ซึ่งชาวบ้านจะได้ใช้ร่วมกันเมื่อมีงานท่ี 
วัดหรือขอยืมไปใช้เมื่อคราวมีงาน  

๑๒) วัดเป็นศูนย์กลางการบริหารหรือการปกครองท้องท่ี ก านันหรือผู้ใหญ่บ้านจะ
เรียกลูกบ้านมาประชุมกัน เพื่อบอกแจ้งกิจการต่างๆ  

๑๓) เป็นท่ีประกอบพิธีกรรมหรือให้บริการด้านพิธีกรรม อันเป็นเรื่อง ผูกพันกับชีวิต
ของทุกคนในระยะต่างๆของชีวิต๑๑๑ 

วัด เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ส่วนพระสงฆ์เป็นตัวแทนของวัด ในการแสดงบทบาท
ต่างๆ เป็นผู้น าทางจิตใจของประชาชน เป็นศูนย์รวมแห่งความเคารพเช่ือถือ และการร่วมมือกันให้เกิด
ความสามัคคี ความเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้พระสงฆ์ยังมีบทบาท ส าคัญในการควบคุมทาง
สังคมในระดับประเทศ ด้วยเพราะพระสงฆ์เป็นท่ีเคารพนับถือของบุคคลทุกช้ันในสังคมต้ังแต่
พระมหากษัตริย์ ลงมาจนถึงประชาชนท่ัวไป ปัจจัยท่ีเชิดชูฐานะของพระสงฆ์ในสังคม ดังนี้ คือ 

๑) ความบริสุทธิ์ 
๒) ความเสียสละบ าเพ็ญประโยชน์ 
๓) ความเป็นผู้น าทางสติปัญญา๑๑๒  

วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนเปรียบประดุจคนไทยมีศูนย์รวมใจคือในหลวง ก็ด้วย
เหตุผลท่ีว่า ดังนี้ คือ  

๑) ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับวัด มีความแนบแน่นต่อกัน 
๒) กิจกรรมของวัดกับชุมชนเป็นกิจกรรมท่ีเอื้อประโยชน์ต่อกัน 
๓) บรรยากาศของวัดท้ังพระเณร สถานท่ี พิธีกรรม เป็นท่ีศรัทธาของประชาชน 
๔) กิจกรรมท่ีทางวัดจัดขึ้นนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน 
๕) วัดท าบทบาทหน้าท่ีถูกต้อง ในด้านการบริหารการจัดการวัด การปรับปรุงวัด 

และการพัฒนาวัดให้เป็นที่พึ่งเป็นศูนย์กลางชุมชนได้๑๑๓  
การพัฒนาวัดต้องมีเป้าหมายดังนี้ คือ 

๑) ปกครองมีระเบียบรัดกุม 
๒) บริเวณวัด สะอาดร่มรื่น 
๓) มีกิจกรรมอ านวยประโยชน์แก่ประชาชน  การท่ีจะไปถึงเป้าหมายท้ัง ๓ นั้นได้มี

จุดส าคัญท่ีเจ้าอาวาสจะพึงสนใจดูแลอยู่ ๘ จุดด้วยกัน นั้น มีดังนี้ คือ 
๑) สงฆ์ คือ พระในวัด  
๒) สมณธรรม คือ ท ากิจวัตร 
๓) เสนาสนะ คือ ท่ีอยู่อาศัย 

                                                 
๑๑๑กรมการศาสนา, หลักการบรหิารและการจดัการวัดในยุคโลกาภิวัตน์, (กรุงเทพมหานคร : เอ พี กราฟิ

คดีไซน์, ๒๕๓๙), หน้า ๗.  
๑๑๒พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิต โต), การพัฒนาวัดแบบพอเพียง, จัดพิมพ์และ เผยแผ่ โดยทุน

พัฒนาวัด ภาค ๑๓ (กรุงเทพมหานคร : วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร, ๒๕๕๒), หน้า ๒๖-๒๘. 
๑๑๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๖-๒๘. 



๓๒ 

 

 

 

๕) สมบัติของวัด คือ ผลประโยชน์รายได้ 
๖) สัปบุรุษ คือ ชาวบ้านผู้บ ารุงวัด 
๗) สังฆาธิการ คือ การประสานงานกับเจ้าคณะ 
๘) สาธารณะสงเคราะห์ คือ การบ าเพ็ญประโยชน์ความพยายามเท่านั้น ย่อม

น าไปสู่ความส าเร็จ ตามท่ีท่านปรารถนาทุกประการ๑๑๔  
การบริหารจัดการอยู่ท่ีการลงมือปฏิบัติจริง หลักการบริหารจัดการ วัดสมัยใหม่นั้น จะต้อง

ประกอบด้วย ดังนี้ คือ 
๑) การสร้างค่านิยม ( Shared Values ) ได้แก่ การสร้างฉันทะให้เกิด 
๒) จัดโครงสร้าง ( Structure ) ได้แก่ การสร้างรูปแบบ และระบบให้เหมาะสม  
๓) จัดระบบงาน ( Systems ) ได้แก่ การวางแผน และหลักการ 
๔) จัดกิจกรรม ( Style ) ได้แก่ การสร้างรูปแบบในเชิงปฏิบัติ 
๕) บุคคลกร ได้แก่ บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๖) เสริมทักษะ ( Staff Skills ) ได้แก่ การสร้างความรู้ทักษะเพิ่มข้ึน  
๗) กลยุทธ์ ( Strategy ) ได้แก่ วิธีการหรือกลวิธีท่ีเลือกใช้๑๑๕     

สอดคล้องกับกองพุทธศาสนสถาน ได้สรุปวัตถุประสงค์บทบาทหน้าท่ีความส าคัญของวัดใน
ชุมชน ดังต่อไปนี้  

๑) เป็นศูนย์รวมของชุมชนในการจัดกิจกรรม และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  
๒) เผยแผ่หลักธรรมค าสอนทางศาสนา  
๓) เป็นผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่นหรือเป็นผู้น าในการเปล่ียนแปลง  
๔) เป็นท่ีพึ่งของประชาชนท้ังด้านจิตใจ และการให้การสงเคราะห์ยามเดือดร้อน๑๑๖ 

ถึงกระนั้นบทบาทความส าคัญของวัดในฐานะศูนย์กลางของสังคม มีดังนี้  
๑) เป็นสถานศึกษาส าหรับชาวบ้านส่งกุลบุตรมาอยู่รับใช้พระรับการฝึกอบรมทาง 

ศีลธรรม และเล่าเรียนวิชาการต่างๆ ตามท่ีมีสอนในสมัยนั้น  
๒) เป็นสถานสงเคราะห์ ท่ีบุตรหลานชาวบ้านท่ียากจนได้มาอาศัยเล้ียงชีวิต และ

ศึกษาเล่าเรียนตลอดถึงผู้ใหญ่ท่ียากจนมาอาศัยเล้ียงชีพ  
๓) เป็นสถานพยาบาลท่ีรักษาผู้เจ็บป่วยตามภูมิรู้ของคนสมัยนั้น  
๔) เป็นท่ีพักคนเดินทาง  
๕) เป็นสโมสรที่ชาวบ้านมาพบปะสังสรรค์หย่อนใจ หาความรู้เพิ่มเติม  
๖) เป็นสถานบันเทิง ท่ีจัดงานเทศกาล และมหรสพต่างๆ ส าหรับชาวบ้านท้ังหมด 
 ๗) เป็นท่ีไกล่เกล่ียข้อพิพาท เป็นท่ีปรึกษาแก้ปัญหาชีวิตของมนุษย์ 

                                                 
๑๑๔พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธม โม), เป้าหมายทั้ง ๓ นั้นได้มีจุดส าคัญที่เจ้าอาวาสจะพึงสนใจ

ดูแลอยู่ ๘ จุดด้วยกัน, (วัดอัมพวัน : สิงห์บุรี, ๒๕๕๑). 
๑๑๕กรมการศาสนา, วัดพัฒนา ๔๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการศาสนา, ๒๕๔๖), หน้า ๔๖.  

๑๑๖กองพุทธศาสนสถาน, กรมการศาสนา, ลานวัด ลานใจ ลานกีฬา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การ
ศาสนา, ๒๕๔๒), หน้า ๙.  



๓๓ 

 

 

 

 ๘) เป็นศูนย์กลางของศิลปวัฒนธรรม ท่ีรวบรวมศิลปกรรมต่างๆ ของชาติ
ตลอดจน เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์  

๙) เป็นคลังวัสดุ ส าหรับเก็บของใช้ต่างๆ ซึ่งชาวบ้านจะได้ใช้ร่วมกัน เมื่อมีงานวัด 
หรือยืมไปใช้เมื่อตอนมีงาน  

๑๐) เป็นศูนย์กลางการบริหารหรือการปกครอง ท่ีก านันหรือผู้ใหญ่บ้านจะเรียก 
ลูกบ้านมาประชุมกัน บอกแจ้งกิจกรรมต่างๆ  

๑๑) เป็นท่ีประกอบพิธีกรรมหรือใช้บริการด้านพิธีกรรม อันเป็นเรื่องผูกพันกับชีวิต 
ของทุกคนในระยะเวลาต่างๆ ของชีวิต การท่ีวัดกลายเป็นศูนย์กลางของสังคม ท าให้พระสงฆ์กลายเป็น
ผู้น าทางจิตใจเป็นศูนย์ รวมความร่วมมือ อาจจะเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การเป็นท่ีประกอบ
พิธีกรรม พระภิกษุสงฆ์เป็น ผู้มีสติปัญญารอบรู้วิชาการต่างๆ เป็นท่ีปรึกษาแนะน าชาวบ้านในปัญหา
ต่างๆได้ และในฐานะเป็น ศิษย์กับอาจารย์ท าให้สังคมไทยเชิดชูฐานะของพระสงฆ์ในสังคม คือ ความ
บริสุทธิ์ ความเสียสละ บ าเพ็ญผลประโยชน์ และความเป็นผู้น าทางสติปัญญา๑๑๗  

ดังนั้น พอสรุปได้ว่าบทบาทความส าคัญของวัดท่ีมีต่อสังคมไทย ไว้ดังนี้   
๑) บทบาทในฐานะท่ีเป็นจิตวิญญาณของชุมชนและสังคม วัดท าหน้าท่ีในฐานะ 

เป็นผู้หล่อหลอมจิตใจของประชาชนและ สังคม มีคุณธรรมจริยธรรมรักสันติ๑๑๘   
๒) บทบาทในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานพัฒนา และสังคมสังเคราะห์ชุมชนบทบาทท่ี

ส าคัญท าหน้าท่ีเป็นท่ีพักพิงอาศัย ปัญหา ทางโรคภัยไข้เจ็บทางร่างกาย และจิตใจ๑๑๙  
๓) บทบาทในฐานะเป็นหน่วยงานทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ใน 

ชนบทยังมีหน้าท่ีเป็นผู้แนะแนวอาชีพต่างๆ แก่ชาวบ้านด้วย จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านเกษตร
สมัยใหม่ และเป็นสถานท่ีฝึกอบรมอาชีพต่างๆ๑๒๐ 

ท้ังนี้ก็สืบเนื่องมาจาก ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลา
ช้านาน เคียงคู่กับการสร้างชาติบ้านเมือง วิถีชีวิตของชาวไทยเกี่ยวข้องกับวัดต้ังแต่เกิดจนตาย วัดจึงมี
ความส าคัญต่อคนไทยอย่างยิ่ง หากถอยหลังกลับไปในอดีตมากเท่าไร วัดก็มีความส าคัญ ต่อคน ไทย
มากขึ้นเท่านั้น ท้ังนี้ก็เพราะ วัดเป็นสถานท่ีอยู่ของผู้ทรงศีลทรงธรรม ผู้ท่ีออกบวชเป็นภิกษุ และ
สามเณร ตลอดท้ังแม่ชี และอุบาสิกา ได้อาศัยวัดเป็นที่รักษาศีล และปฏิบัติธรรม เพราะวัดเป็นสถานท่ี 
บ าเพ็ญกุศล เมื่อวัดเป็นสถานท่ีอยู่ของนักบวช และผู้รักษาศีลปฏิบัติธรรม วัดจึงเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ 
คนไทยจึงนิยมไปท าบุญที่วัด เพราะในทางพระพุทธศาสนาถือว่า การท าบุญกับผู้ทรงศีลทรงธรรม ย่อม
                                                 

๑๑๗พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุต โต) , การศึกษาเครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา , พิมพ์ครั้งที่ ๒, 
(กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๑), หน้า ๑๕ – ๑๙.   

๑๑๘พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธม โม), เปา้หมายทัง้ ๓ นัน้ไดม้จีดุส าคญัทีเ่จา้อาวาสจะพงึสนใจ
ดูแลอยู ่๘ จดุดว้ยกนั, (วัดอัมพวัน : สิงห์บุรี, ๒๕๕๑). 

๑๑๙เฉียบ ไทยย่ิง, Wปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลาง ชุมชน : 
กรณีศึกษา ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, รายงานการวจิยั, (กรุงเทพมหานคร : กองแผนงาน กรมการ
ศาสนา, ๒๕๔๑), หน้า ๑.  

๑๒๐ฟ้ืน ดอกบัว, วัดและพระสงฆ์ทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย , (กรุงเทพมหานคร : บริษัท บูรพา
สาส์น, ๒๕๕๐), หน้า ๓-๔. 



๓๔ 

 

 

 

ได้บุญมากกว่าท าบุญกับคนท่ัวไป นอกจากนี้วัดเป็นสถานท่ีศึกษาวิชาต่างๆ วัดนอกจากจะเป็นสถานท่ี
ศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุ และสามเณรแล้ว วัดยังเป็นสถานท่ีศึกษาวิชาต่างๆ ท้ังวิชาชีพ 
และวิชาสามัญของชาวบ้านดังท่ีโรงเรียนต่างๆ และวัดยังเป็นสถานสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเป็นท่ีรู้กันว่า 
เป็นบุญเขตแห่ง ความเมตตา  

ดังนั้น การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อสุขภาวะของประชาชน” เพราะ
วัดเป็นศูนย์รวมจิต รวมใจ รวมศรัทธาจากประชาชน ความต้องการของผู้วิจัย เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ด้านสุขภาวะ ด้านแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนปัจจุบัน วัดเป็นศูนย์รวมของประชาชน 
วัดจึงเป็นแหล่งแห่งวิชาชีพต่างๆ เช่น หมอดูหมอยา หมอนวดแผนไทย ช่างท้ังหลายตลอดถึงผู้ช านาญ
ในด้านเกษตรสาขาต่างๆ วัดเป็นสถานท่ีบันเทิง ของชาวบ้าน คนท่ัวไปชอบสนุกสนานบันเทิงเริงรมย์ 
จึงจัดงานการละเล่นต่างๆ บ้างในบางโอกาส เพื่อความเพลิดเพลินเจริญใจคลายความทุกข์ ท้ังงาน
ช่ัวคราว และงานเทศกาลต่างๆเพราะฉะนั้นวัดจึงเป็นรมณีย์สถานท่ีพักผ่อนกาย คลายทุกข์ใจได้เป็น
อย่างดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากค ากล่าวของนักวิชาการแต่ละท่านดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวลแนวคิด

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องของความหมาย การบริหาร สามารถสรุป ความส าคัญเป็นตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๒.๓ สรุป แนวคิด ท่ีเกี่ยวกับวัด 

 
นกัวชิาการหรอืแหลง่ขอ้มลู แนวคิดหลกัทฤษฎ ี

พระเทพปริยัติสุธี  
(วรวิทย์ คง คปญ โญ)  
(๒๕๔๕), หน้า ๑๖). 

วัด เป็นสถานท่ีส าคัญ และเป็นหน่วยงานปกครอง หน่วยงาน
ด าเนินกิจการคณะสงฆ์ และกิจการพระศาสนาท่ีส าคัญท่ีสุด และ
เป็นรากฐานอันส าคัญยิ่งของคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา  เป็น
องค์กรหลักในการปกครองคณะสงฆ์ หลักเกณฑ์ วิธีการต่างๆ 
เกี่ยวกับวัด ทรงตราไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ท้ังส้ิน  

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 
๒๕๐๕ (๒๕๕๓, หน้า ๙-๑๑). 

วัดและพระสงฆ์ ในสังคมคณะสงฆ์ไทยปัจจุบันมีบทบาทตาม
ภารกิจ ๖ ประการ ของคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 



๓๕ 

 

 

 

๒๕๐๕ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ กล่าวคือ บทบาทและหน้าที 
ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ, (๒๕๔๒, 
หน้า ๓-๕). 

วัดและพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมไทยจัดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เมื่อปี ๒๕๔๒ พบว่า บทบาทท่ีพึง
ประสงค์ของวัด และพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมไทยตามภารกิจ
หลากหลาย โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับศูนย์กลางของสังคม 

พระธรรมกิตติวงศ์  
(ทองดี สุรเตโช),  
(๒๕๔๘, หน้า ๑). 

ใน ห นั ง สื อ ค า วั ด ว่ า  “เ ป็ น ค า ท่ี ใ ช้ เ รี ย ก สถ าน ท่ี ท า ง
พระพุทธศาสนามาแต่โบราณ เป็นค าเรียกรวมที่ดินและอาคาร ท่ีต้ัง
อยู่บนท่ีดินนั้นด้วย” วัด เป็นส่ิงท่ีมีมาคู่สังคมไทยเป็นเวลาช้านาน 
พระสงฆ์มีบทบาทท้ังในด้านการเผยแผ่หลักธรรมค าสอน 

พระเกื้อพงศ์  ปิยธม โม, 
(๒๕๕๒, หน้า ๒๔). 

วัด เป็นความสุขของชาวบ้าน ญาติโยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคน
ท่ีอยู่ใกล้ๆวัด ให้เขาเห็นสังฆคุณ คือ คุณของพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์ได้
ดูแลเอาใจใส่ งานท่ีพระสงฆ์ท่านท า ๔ ประเภท คือ ๑) งาน ศาสน
วัตถุ  ๒) งาน ศาสนธรรม  ๓) งาน ศาสนพิธี  ๔) งาน ศาสนบุคคล 

พระมหาสมทรง สิรินธโร  
และคณะ.  

(๒๕๕๒, หน้า ๒๒-๒๔). 

ในปัจจุบันการพัฒนาวัด พอจะสรุปได้ว่า พระสงฆ์ท าหน้าท่ี
ใหญ่ๆ ๓ ประการ ดังนี้ คือ ๑) เป็นผู้น าด้านพัฒนาจิตวิญญาณของ
มนุษย์ ๒) ท าหน้าท่ีให้การศึกษาแก่ประชาชน สถาบันสงฆ์ ๓) เป็น
ผู้น าการพัฒนาชนบท พระสงฆ์ท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้น าการพัฒนาชนบท
มีท่ัวทุกภาคของประเทศ 

สรุป การบริหารการพัฒนาวัด เพราะวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ส่วนพระสงฆ์เป็น
ตัวแทนของวัด ในการแสดงบทบาทต่างๆ เป็นผู้น าทางจิตใจของประชาชน เป็นศูนย์รวมแห่งความ
เคารพศรัทธาของหมู่ประชาชน การร่วมมือกันให้เกิดความสามัคคี ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
นอกจากนี้พระสงฆ์ยังมีบทบาท ส าคัญในการควบคุม พระสงฆ์เป็นท่ีเคารพนับถือของบุคคลทุกช้ันใน
สังคม วัตถุประสงค์ เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านต่างๆ การบริหารการพัฒนาวัด ให้
ความส าคัญกับบุคคลากรท้ังภายใน และภายนอกรอบๆวัด เพื่อท าให้การด าเนินงานภายในวัดเป็น
ระบบมากขึ้น ท าให้สะดวกในการประสานงาน ท าให้เกิดประสิทธิภาพ และ เกิดความประหยัดในการ
ด าเนินงาน สามารถติดตามตรวจสอบการด าเนินงานได้ และท าให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จทุก
คนพึงพอใจ  

การด าเนินงานเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน มุมมองทรรศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า เรา
จะต้องมีความเห็นตรงกันก่อนว่า จะท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไร เมื่อเรามีมุมมองไปทิศทางเดียวกัน 
บุคคลากรเป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนา เมื่อบุคคลากรท่ีได้รับการพัฒนาดีแล้วจะบรรลุถึงสภาวะท่ี
เรียกว่ามนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เมื่อไปอยู่จุดใดของสังคม จะมีส่วนให้จุดนั้นพัฒนาไปด้วย กล่าวคือ มนุษย์ท่ี
สมบูรณ์จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนา และวัฒนธรรมต่อไป การปลูกฝังการพัฒนา
คน ก็โดยใช้หลักไตรสิกขา เนื่องจากไตรสิกขาเป็นระบบ และเป็นกระบวนการในการฝึกฝน อบรม 
ฝึกหัดเพื่อพัฒนาคน 

๒.๒.๑ แนวคิด ที่เกี่ยวกับไตรสิกขา  



๓๖ 

 

 

 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของ
ประชาชน ในจังหวัดระยอง” ค าว่า ไตรสิกขา ( ศีล สมาธิ ปัญญา ) เป็นเส้นทางของบรรพชิต ซึ่ง
อุดมการณ์สูงสุดของการออกบวชประพฤติพรหมจรรย์ก็คือมุ่งสู่ความหลุดพ้นขั้นสูงสุด แต่ส าหรับ
ฐานะท่ีตนพึงมีในฐานะฆราวาส เมื่อเจริญสติไปพร้อมกับบ าเพ็ญ ทาน ศีล ภาวนา ผู้วิจัยได้ประมวล
แนวคิด น าเสนอเป็นล าดับ ดังต่อไปนี้ 

พระพุทธศาสนานั้นเป็นหลักธรรมแห่งการศึกษา เรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องของ
พระพุทธศาสนาท้ังส้ิน การพัฒนาตนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์นั่นแหละเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นความหมายท่ี
แท้ของการศึกษา การศึกษานั้นเป็นท้ังตัวการพัฒนาและเป็นเครื่องมือส าหรับพัฒนา คือเป็นการ
พัฒนาคนขึ้นไป โดยพัฒนาตัวคนท้ังคนหรือชีวิตท้ังชีวิต ตัวการพัฒนานั้นคือการศึกษา เมื่อผู้เรียนมี
การศึกษาอย่างนี้แล้วก็จะเอาคุณสมบัติท่ีตัวมีซึ่งเกิดจากการศึกษานี้ไปเป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิต 
และสร้างสรรค์ส่ิงต่างๆ การศึกษาก็เลยกลายเป็นเครื่องมือการพัฒนา๑๒๑ การศึกษาเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาคน นักวิชาการได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า เราจะต้องเห็นตรงกันก่อนว่า คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา นั้นคือ คนเป็นตัวต้ังของการพัฒนาท้ังหลายคนท่ีได้รับการพัฒนาดีแล้วจะ
บรรลุถึงสภาวะท่ีเรียกว่ามนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เมื่อคนชนิดนั้นไปอยู่จุดใดของสังคม เขาจะมีส่วนให้จุดนั้น
พัฒนาไปด้วย กล่าวคือมนุษย์ท่ีสมบูรณ์จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิ จ สังคม การเมือง ศาสนา และ
วัฒนธรรมต่อไป๑๒๒   

แนวคิดการพัฒนามนุษย์ตามหลักของไตรสิกขานี้เป็นการพัฒนาแบบองค์รวม มีหลักการท่ี
ส าคัญดังนี้  

๑. สร้างปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิให้เกิดข้ึนก่อน ได้แก่  
๑.๑ ปัจจัยภายนอกท่ีดี (ปรโตโฆสะ) คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ

สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีดี มีความเป็นกัลยาณมิตร  
๑.๒ ฝึกการคิดอย่างถูกวิธี (โยนิโสมนสิการ) เป็นการให้ถูกวิธี ถูกต้องและเป็น

ระบบอันจะเป็นปัจจัยท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้ความเห็นถูกต้องคือสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้น เมื่อสัมมาทิฏฐิ
เกิดขึ้นแล้วก็จะท าให้เห็นแนวทางด าเนินการท่ีชัดเจนแจ่มแจ้งก็เข้าสู่กระบวนการฝึกตามหลัก
ไตรสิกขา  

๒. การฝึกตามหลักของไตรสิกขา ซึ่งมีหลักส าคัญ ๓ ประการ ได้แก่ 
๒.๑ ศีล เป็นเรื่องของการฝึกศึกษาด้านความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมทางวัตถุและ

ทางสังคม บางทีท่านแยกย่อยไปอีก คือ การพัฒนาความสัมพันธ์กับวัตถุ เรียกว่า “กายภาวนา”และ
การพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ เรียกว่า สีลภาวนา  

                                                 
๑๒๑พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุต โต), การศึกษา: เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา , พิมพ์ครั้งที่ ๔, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ๒๕๓๖), หน้า ๙๕- ๑๐๕. 
๑๒๒พระเทพโสภณ (ประยูร ธม มจิตโต), ทิศทางการศึกษาไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๘. 
 



๓๗ 

 

 

 

๒.๒ สมาธิ เป็นการพัฒนาด้านจิตใจ เช่น เรื่องของคุณธรรม ความดี เรื่องของ
สมรรถภาพจิตใจ ความเข้มแข็ง หมั่นเพียร อดทน ความมีสติ สมาธิ  ความสุข ความสดช่ืน เบิกบาน 
เรียกว่า จิตภาวนา  

๒.๓ ปัญญา เป็นการพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจ เน้นความรู้ตามความเป็นจริง 
หรือรู้ตามท่ีมันเป็น เรียกว่า ปัญญาภาวนา  

๓. วัดและประเมินผล การพัฒนาท่ีรอบด้านครอบคลุมนั้นนักการศึกษาปัจจุบันว่ามี ๔ 
อย่าง ซึ่งตรงพอดีกับในพระพุทธศาสนา เรียกว่า การพัฒนา ๔ ด้าน คือ  

๓.๑ พัฒนากาย แยกได้เป็นหลายอย่าง อย่างง่ายท่ีสุด คือ พัฒนาร่างกายให้
แข็งแรงมีสุขภาพดี หายโรคหายภัย แต่พุทธศาสนายังพูดต่อไปอีกถึงการพัฒนากายในความหมายว่า 
เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพอย่างถูกต้องดีงาม ตัวการพัฒนากาย เรียกว่า
กายภาวนา ถ้าเป็นคนก็เรียกว่า ภาวิตกาย แปลว่าคนท่ีพัฒนากายแล้ว  

๓.๒ พัฒนาศีล คือการพัฒนาการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยดีมีระเบียบวินัย อยู่ใน
กฎเกณฑ์กติกา มีชีวิตท่ีเกื้อกูลเป็นประโยชน์ และมีอาชีพท่ีถูกต้องโดยประกอบสัมมาชีพ พัฒนาศีลนี้
ปัจจุบันเรียกว่า การพัฒนาทางสังคม ทางพระเรียกเป็นทางศัพท์ว่า ศีลภาวนา ถ้าเป็นคนได้พัฒนาศีล
แล้วก็เรียกว่า ภาวิตศีล 

๓.๓ พัฒนาจิต เป็นการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตใจ ให้พรั่งพร้อม สมบูรณ์ด้วย
คุณสมบัติท้ัง ๓ คือ 

๑) คุณภาพจิต ได้แก่ พวกคุณธรรมต่างๆ คือ เสริมสร้างจิตใจให้ดีงาม  
๒) สมรรถภาพจิตหรือความสามารถของจิต คือความมีสติดี มีวิริยะ ความ

เพียรพยายามสู้งาน มีขันติ ความอดทนและทนทาน  
๓)สุขภาพจิต คือมีจิตท่ีมีสุขภาพดี มีจิตใจเป็นสุข สดช่ืน เบิกบาน ร่าเริง 

ปลอดโปร่ง สงบ ผ่องใสการพัฒนาจิตนี้ถ้าเรียกส้ันๆก็เรียกว่า จิตตภาวนา ถ้าเป็นคนท่ีฝึกอบรมจิตแล้ว 
พัฒนาจิตแล้วก็เรียกว่าเป็น ภาวิตจิต  

๔) พัฒนาปัญญาแบ่งได้ดังนี้ ปัญญาขั้นแรก คือปัญญาท่ีเป็นความรู้ความ
เข้าใจในศิลปวิทยาการ ต่อจากนั้น ลึกซึ้งลงไปอีกคือการรับรู้ เรียนรู้อย่างถูกต้อง ตามความเป็นจริง 
ไม่เบียดเบียนหรือเอนเอียงด้วยอคติ เหนือจากการรับรู้นั้น ยังมีขั้นต่อไปอีกคือการคิดการวินิจฉัย ซึ่ง
หมายถึงการคิดวินิจฉัยด้วยการใช้ปัญญาโดยบริสุทธิ์ใจ ปัญญาอีกขั้นหนึ่ง คือ ปัญญาท่ีรู้เข้าใจถึงสาระ
แห่งความเป็นไปของโลกและชีวิต รู้ทางเส่ือม ทางเจริญและเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง รู้วิธีแก้ไขปัญหา 
และสร้างสรรค์ความส าเร็จท่ีท าให้พัฒนาตน พัฒนาชีวิตและสังคมให้เจริญดีงามยิ่งๆขึ้นไป ขั้นสุดท้าย
ได้แก่ ปัญญาท่ีรู้เท่าทันธรรมดาของสังขาร คือโลกและชีวิต เข้าถึงความเจริญแท้ของการท่ีส่ิงท้ังหลาย
เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน ท าให้คลายความยึดติดถือมั่นโดยวางใจได้ถูกต้องต่อส่ิงท้ังหลาย แยก
จิตใจออกมาเป็นอิสระได้ เลิกเอาความอยากของตนเป็นตัวก าหนดเปล่ียนมาเป็นอยู่และท าการด้วย
ปัญญาเป็นขั้นท่ีจิตใจเข้าถึงอิสระภาพ หลุดพ้นจากความทุกข์โดยสมบูรณ์ การพัฒนาทางปัญญา 
เรียกว่า ปัญญาภาวนา ถ้าเป็นคนก็เรียกว่าภาวิตปัญญา คือเป็นคนท่ีได้ฝึกอบรมพัฒนาปัญญาแล้วก็จบ
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การพัฒนา ๔ ด้าน ซึ่งถือว่าครบถ้วนส าหรับชีวิต ดังนั้นการด าเนินชีวิตท่ีดีจึงต้องมีการศึกษา และ
พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา๑๒๓ 

ไตรสิกขา หมายถึง การศึกษา ๓ ด้าน ดังนี้  
๑) หลักสิกขานี้ครอบคลุมการปฏิบัติท้ังหมดในพุทธศาสนา สิกขาเป็นหลักธรรม

ภาคปฏิบัติ เมื่อหลักปฏิบัติธรรมท้ังหมดอยู่ในหลักสิกขา ก็กล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็น
หลักธรรมแห่งการศึกษา เรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาท้ังส้ิน  

๒) การพัฒนาตนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์นั่นแหละเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นความหมายท่ี
แท้ของการศึกษา นั้นเป็นท้ังตัวการพัฒนา และ  

๓) เป็นเครื่องมือส าหรับพัฒนา คือเป็นการพัฒนาคนขึ้นไป โดยพัฒนาตัวคนท้ังคน
หรือชีวิตท้ังชีวิต ตัวการพัฒนานั้นคือการศึกษา อย่างนี้แล้วก็จะเอาคุณสมบัติท่ีตัวมีซึ่งเกิดจาก
การศึกษานี้ไปเป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิต และสร้างสรรค์ส่ิงต่างๆ การศึกษาก็เลยกลายเป็น
เครื่องมือการพัฒนา๑๒๔ การพัฒนาตามแนวพุทธต้องต้ังอยู่บนหลักไตรสิกขาหรือภาวนา ๓ คือ กาย
ภาวนา จิตภาวนา และปัญญาภาวนา๑๒๕ จากการไดศึกษาแนวคิดท่ีว่า พระพุทธศาสนาประยุกต์ใช้ 
ไตรสิกขา ๓ คือ ศีล สมาธิ ปัญญานี้ มีความสามารถแกไขปัญหาสังคมไทยไดด้วยการให้หลักธรรมท้ัง
ในการ แกไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ด้านคุณภาพชีวิต ตลอดจนปัญหาต่างๆ๑๒๖ การศึกษา
ตามหลักไตรสิกขาทางพระพุทธศาสนา คือ การพัฒนาตน ทางกาย วาจา ใจ ให้มีอิสระเหนือการถูก
ครอบง าด้วยอ านาจความยั่วยวนในรูปแบบต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดการล่วงละเมิดหรือสภาวะ ผิดปกติทาง
กาย วาจา ใจของตน๑๒๗ การจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา ว่า เป็นขบวนการการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาส ให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติกับส่ิงท่ีเรียนจริงแล้วพิจารณาให้เห็นประโยขน์ คุณและโทษ ตามความเป็นจริงด้วย
ตนเองแล้วน าความรู้นั้นมาเป็นหลักในการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง ๑๒๘ การเรียนรู้วิธีสอนท่ีน า
กระบวนการฝึกอบรม และพัฒนามนุษย์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาประยุกต์เป็นวิธีสอนเน้น
การปฏิบัติ ฝึกหัดอบรมตน ด้วยหลักของศีล สมาธิ ปัญญา ท่ีผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ

                                                 
๑๒๓พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุต โต), การศึกษา: เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา , พิมพ์ครั้งที่ ๔, 

(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ๒๕๓๖), หน้า ๙๕- ๑๐๕. 
๑๒๔พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุต โต), การศึกษาที่สากลบนพ้ืนฐานแห่งภูมิปัญญาไทย,  โครงการต ารา 

และเอกสารทางวิชาการ, (กรุงเทพมหานคร :  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๓๒), หน้า ๗๐. 
๑๒๕ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๑๗๘.  
๑๒๖เพ็ญศรี กาญจโนมัย, ศาสนากับการพัฒนาประเทศ, (เกษตรศาสตร์, สังคมศาสตร์, ๒๕๓๙), หน้า, 

๑๒๒-๑๒๕.   
๑๒๗พระมหาเสกสรร จิรภาโส, การศึกษาวิเคราะห์หลักไตรสิกขาท่ีมีต่อการจัดการศึกษาไทย, พุทธศาสตร

มหาบัณฑิต, สาขาพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๑๐. 
๑๒๘สุวิทย์-อรทัย มูลค า, วิธีจัดการเรียนรู้ : เพือพัฒนาความรู้และทักษะ, (กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ์,  

๒๕๔๕), หน้า ๑๓๐. 
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ให้เห็นจริงด้วยตนเอง และควบคุมพฤติกรรมของตนให้เป็นไปในทางท่ีดี๑๒๙ กระบวนการศึกษาท่ีมี
ลักษณะบูรณาการ เพราะองค์ประกอบของไตรสิกขาประกอบด้วย ศีล สมาธิ และปัญญาท้ัง ๓ ตัวนี้
อาศัยกัน และกันท าให้ชีวิตบริสุทธิ์๑๓๐ การฝึกหัด อบรม กาย วาจา จิตใจ และปัญญาให้เจริญยิ่งขึ้นไป
จนบรรลุจุดหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน พระพุทธศาสนาสอนบุคคลรูจักพึ่งตนเองในการประกอบคุณ
งามความดีในการยกระดับแห่งชีวิตของตนสูงให้ขึ้น และด้วยหลักการท าดีไดดีท าช่ัวไดช่ัว ซึ่งเรียกว่า
กฎแหง่กรรมท าให้ชาวต่างประเทศหันมานิยมนับถือมากขึ้น๑๓๑ การศึกษาศีล ศึกษาจิต ศึกษาปัญญา 
ซึ่งนับว่าเป็นประถมศึกษา ต้องศึกษาธรรมท่ีพระพุทธเจาสอนให้ปฏิบัติทุกประการรวมลงในหลัก
ไตรสิกขานี้ ศีลสิกขาเกี่ยวกับความประพฤติท้ังปวง จิตสิกขา เกี่ยวกับภาวะทางจิตใจทุกอย่าง ปัญญา
สิกขา เกี่ยวกับความรูความเห็นทุกประการของคนเราทุกคน๑๓๒ ดังนั้น ไตรสิกขาเป็นระบบการ
ฝึกอบรม จากภายนอกเข้าไปหาภายใน จากส่วนท่ีหยาบเข้าไปหาสวนท่ีละเอียด และจากส่วนท่ียาก
และลึกซึ้งกว่าเมื่อแรกเริ่ม การฝึกอาศัยความเห็นชอบหรือความเขาฝ่ายถูกต้อง ท่ีเรียกว่า สัมมาทิฏฐิ
เป็นเช้ือหรือเป็นเค้าให้เพียงเล็กน้อยพอให้รูว่าตนจะไปไหน ทางไหนจะต้ังต้น ท่ีไหนเท่านั้น การเขใจ
ปัญหา และการมองโลก และชีวิตตามความเป็นจริง คือ จุดเริ่มต้นท่ีถูกต้อง๑๓๓ 

 แนวคิดการพัฒนามนุษย์ตามหลักของไตรสิกขานี้เป็นการพัฒนาแบบองค์รวม มีหลักการท่ี
ส าคัญ ดังนี้  

๑) สร้างปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิให้เกิดข้ึนก่อน ได้แก่  
๑.๑ ปัจจัยภายนอกท่ีดี (ปรโตโฆสะ) คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ

สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีดี มีความเป็นกัลยาณมิตร  
๑.๒ ฝึกการคิดอย่างถูกวิธี (โยนิโสมนสิการ) เป็นการให้ถูกวิธีถูกต้อง และเป็น

ระบบอันจะเป็นปัจจัยท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้ความเห็นถูกต้องคือสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วก็จะท าให้เห็น
แนวทางด าเนินการท่ีชัดเจนแจ่มแจ้งก็เข้าสู่กระบวนการฝึกตามหลักไตรสิกขา  

๒) การฝึกตามหลักของไตรสิกขา ซึ่งมีหลักส าคัญ ๓ ประการ ได้แก่  
๒.๑ ศีล เป็นเรื่องของการฝึกศึกษาด้านความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมทางวัตถุ

และทางสังคม เรียกว่า “กายภาวนา” และการพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ เรียกว่า สีลภาวนา  

                                                 
๑๒๙สุนีย์ ผจญศิลป์, ผลการสอนแบบไตรสิกขาที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ ; ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและ

การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ๖. วิทยานิพนธ์สังคมศาสตร์มหาบัณฑิต. , (บัณฑิต
วิทยาลัย : สถาบันราชภัฏนครสวรรค์, ๒๕๔๗). 

๑๓๐วศิน อินทสระ, จริยศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร ; บรรณกิจ, ๒๕๔๘), หน้า ๑๘. 
๑๓๑สุชีพ ปุญญานุภาพ, คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร ; มหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๖๖. 
๑๓๒สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช, ได้กล่าวถึงหลัก, ไตรสิกขา ๓, ๒๕๔๑), หน้า ๔๘-๔๙. 
๑๓๓พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุง  และขยายความ.  พิมพ์ครั้งที่ ๗. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๑๗. 



๔๐ 

 

 

 

๒.๒ สมาธิ เป็นการพัฒนาด้านจิตใจ เช่น เรื่องของคุณธรรม ความดี เรื่องของ
สมรรถภาพจิตใจ ความเข้มแข็ง หมั่นเพียร อดทน ความมีสติ สมาธิ ความสุข ความสดช่ืน เบิกบาน 
เรียกว่า จิตภาวนา  

๒.๓ ปัญญา เป็นการพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจ เน้นความรู้ตามความเป็น
จริง หรือรู้ตามท่ีมันเป็น เรียกว่า ปัญญาภาวนา  

๓) วัด และประเมินผล การพัฒนาท่ีรอบด้านครอบคลุมนั้นนักการศึกษาปัจจุบันว่ามี 
๔ อย่าง ซึ่งตรงพอดีกับในพระพุทธศาสนา เรียกว่า การพัฒนา ๔ ด้าน คือ  

๓.๑ พัฒนากาย แยกได้เป็นหลายอย่าง อย่างง่ายท่ีสุด คือ พัฒนาร่างกายให้
แข็งแรงมีสุขภาพดี ตัวการพัฒนากาย เรียกว่ากายภาวนา ถ้าเป็นคนก็เรียกว่า ภาวิตกาย  

๓.๒ พัฒนาศีล คือการพัฒนาการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยดีมีระเบียบวินัย อยู่
ในกฎเกณฑ์กติกา มีชีวิตท่ีเกื้อกูลเป็นประโยชน์ ก็เรียกว่า ภาวิตศีล  

๓.๓ พัฒนาจิต เป็นการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตใจ ให้พรั่งพร้อม สมบูรณ์ด้วย
คุณสมบัติท้ัง ๓ คือ คุณภาพจิต-สมรรถภาพจิตหรือความสามารถของจิต-สุขภาพจิต  

๔) พัฒนาปัญญา แบ่งได้ ดังนี้ คือ  
๔.๑ ปัญญาท่ีเป็นความรู้ความเข้าใจในศิลปวิทยาการ   
๔.๒ การคิดการวินิจฉัย ซึ่งหมายถึง การคิดวินิจฉัยด้วยการใช้ปัญญา  
๔.๓ ปัญญาท่ีรู้เข้าใจถึงสาระแห่งความเป็นไปของโลก และชีวิต รู้ทางเส่ือม 

ทางเจริญ และเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง รู้วิธีแก้ไขปัญหา และสร้างสรรค์ความส าเร็จท่ีท าให้พัฒนาตน 
พัฒนาชีวิต และสังคมให้เจริญดีงามยิ่งๆขึ้นไป ขั้นสุดท้ายได้แก่ ปัญญาท่ีรู้เท่าทันธรรมดาของสังขาร 
คือ โลกและชีวิต๑๓๔   

การพัฒนาบุคคลต้องมีการปฏิบัติศีล สมาธิ และปัญญา การศึกษาท่ีสมบูรณ์ ต้องท าความ
เป็นมนุษย์ให้ถูกต้อง และสมบูรณ์อันประกอบด้วย  

๑) ความฉลาดหรือสติปัญญาในขั้นพื้นฐานพอตัว คือ การเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆ  
๒) มีความรู้เรื่องวิชาชีพ และอาชีพพอตัว คือ การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
๓) มีความเป็นมนุษยธรรม คือ มีความเป็นมนุษย์อย่างถูกต้อง คือ การเรียนรู้ความ

เป็นมนุษย์ ซึ่งกระท าได้ด้วยการเรียนการสอน การอบรมคุณธรรมจริยธรรม๑๓๕  
ความหมายของไตรสิกขา คือ สิกขา ๓ หมายถึง ศีล สมาธิ ปัญญา มีดังนี้  
๑) ศีล หมายถึง การปฏิบัติเพื่อควบคุมกาย วาจา ใจ ให้ท าดี พูดดี และคิดดี อยู่

เสมอ เพราะสภาวะปกติ  
๒) สมาธิ หมายถึง การปฏิบัติเพื่อควบคุมจิตใจของตนเองให้สงบ ต้ังใจแน่วแน่ 

และมั่นคงอยู่กับส่ิงท่ีปฏิบัติ กระท าส่ิงต่างๆ โดยมีสติสัมปชัญญะ  
 

                                                 
๑๓๔พระเทพเวที (ประยุทธ์ปยุต โต), การศกึษา: เครือ่งมอืพฒันาทีย่งัตอ้งพัฒนา, พิมพ์ครั้งที่ ๔, 

(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ๒๕๓๖), หน้า ๙๕- ๑๐๕. 
๑๓๕พุทธทาสภิก ขุ, เป้าหมายของการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์นิพพาน, ๒๕๔๗). 



๔๑ 

 

 

 

๓) ปัญญา หมายถึง การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งในธรรมะหรือสภาพ ท่ีเป็น
จริง ตามธรรมชาติของส่ิงต่างๆ และไตร่ตรองสภาพของส่ิงต่างๆ ด้วยจิตใจท่ีสุจริต๑๓๖       

บุคคล สามารถปฏิบัติตามหลักธรรม ไตรสิกขา นี้เพื่อจะก่อประโยชน์  ๓ ประการ อัน
ประกอบ คือ  

๑) ท าให้บุคคลเป็นคนดีของสังคม  
๒) ท าให้บุคคลมีจิตใจ และอารมณ์มั่นคง เป็นผู้มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่แก่คนอื่นๆ 

เป็นคนท่ีเห็นประโยชน์แก่ส่วนรวม   
๓) ท าให้บุคคลได้รู้ และเข้าใจในส่ิงต่างๆอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง เป็น

สัมมาทิฏฐิ๑๓๗ 
การปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา มีคุณประโยชนหลายประการ สามารถ สรุปได ดังนี้   

๑) ประโยชนท่ีเป็นจุดมุ่งหมายหรืออุดมคติทางศาสนา 
๒) ประโยชนในด้านการสร้างความสามารถพิเศษเหนือสามัญวิสัย  
๓) ประโยชนในสุขภาพจิต และการพัฒนาบุคลิกภาพ  
๔) ประโยชนในชีวิตประจ าวัน เช่น  

๔.๑ ช่วยท าจิตใจผ่อนคลาย หายเครียด เกิดความสงบ  
๔.๒ เป็นเครื่องเสริมประสิทธิภาพในการท างาน การเล่าเรียน และการท า

กิจกรรมอื่นๆ  
๔.๓ ช่วยเสริมสุขภาพกาย และช่วยแกไขโรคได ร่างกายกับจิตใจต้อง

อาศัยกัน๑๓๘    
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลมีอานิสงส์ ๕ ประการ คือ 

๑) บุคคลผู้มีศีล ย่อมมีโภคทรัพย์เป็นอันมาก 
๒) กิตติศัพท์อันดีงามของบุคคลผู้มีศีล ย่อมขจรไป 
๓) บุคคลผู้มีศีลจะเข้าไปยังบริษัทใดย่อมแกล้วกล้าไม่เก้อเขิน 
๔) บุคคลผู้มีศีลย่อมไม่หลงลืมสติในเวลาตาย 
๕) บุคคลผู้มีศีลหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์๑๓๙  

ดังนั้น พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุต โต) จึงได้แบ่งศีลออกเป็นหมวดใหญ่ๆ ๔ หมวดคือ 

                                                 
๑๓๖พจนาพร  จิตเจริญทวีโชค, ; อ้างใน ; เอกสารส านักงานการประถมศกึษาจังหวัด, ในเขตการศึกษา ๗, 

นครราชสีมา : ส านักงานการประถมศึกษา,๒๕๓๒, หน้า ๑๓๒.  
๑๓๗โกศล เพชรวงศ์, พระพุทธศาสนากับการพัฒนาคน ; ศึกษากรณีผู้เข้าการฝึกอบรมหลักสูตร, เตรียม

เป็นผู้บริหารของสถานบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา, วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก อักษรศาสตร์,  (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๓).  

๑๓๘พระธรรมป ฎก (ป.อ.ปยุตโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ,  พิมพ์ครั้งที่  ๗. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๕๙.   

๑๓๙ที.สี. (ไทย) ๑๐/๑๕๐/๙๔-๙๕. 



๔๒ 

 

 

 

๑) การรักษาวินัยแม่บทของชุมชน (ปาฎิโมกขสังวร) เมื่อคนอยู่ร่วมกัน หรือท างาน
ท ากิจการร่วมกัน เป็นชุมชน เป็นหน่วยงาน เป็นองค์กร ตลอดจนเป็นประเทศชาติ    

 ๒) การรู้จักใช้อินทรีย์ (อินทรียสังวร) เรารับรู้ส่ิงแวดล้อมโดยผ่านทางอินทรีย์ คือ 
ตา หูจมูก ล้ิน กาย ใจ  

๓) การหาเล้ียงชีพท่ีบริสุทธิ์ (อาชีวปาริสุทธิ) การท ามาหาเล้ียงชีพเป็นพฤติกรรม
หลักในการด าเนินชีวิตของมนุษย์  

๔) การเสพบริโภคปัจจัยโดยใช้ปัญญา (ปัจจัยปฏิเสวนา) พฤติกรรมของมนุษย์ ใน
ท่ีสุดก็มาลงท่ีการกิน ใช้เสพบริโภค ถ้ามนุษย์ไม่พัฒนาพฤติกรรมในการเสพบริโภค ก็จะก่อปัญหา
อย่างมากท้ังแก่ชีวิต สังคม และโลก๑๔๐  

พุทธทาสภิกขุ ได้กล่าวขอบเขตของศีลไว้ว่า ศีลมีขอบเขตเฉพาะทางกาย และวาจาท่ี
ปรากฏภายนอก คือ ถ้าภายนอกเรียบร้อยตามวินัย แม้ใจจะเสียไปบ้างก็ไม่นับว่าเสียในส่วนศีล๑๔๑ ซึ่ง
สอดคล้องกับค าสอน และหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับสังคมและสะท้อนถึง
เจตนารมณ์ของพระพุทธศาสนา ในด้านความสัมพันธ์ทางสังคมได้มากท่ีสุดก็คือ ค าสอนและหลัก
ปฏิบัติในช้ันศีล๑๔๒ การแบ่งศีลเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับท่ัวไป ได้แก่ ระดับธรรมหรือระดับท่ียังเป็น 
ธรรม คือ เป็นข้อแนะน าส่ังสอนหรือหลักความประพฤติท่ีแสดงและบัญญัติไปตามกฎธรรมดาแห่ง
ความดีความช่ัว ท่ีเรียกว่ากฎแห่งกรรม ผู้ท าดีท าช่ัวหรือรักษาศีลละเมิดศีล ย่อมได้รับผลดีผลช่ัวเอง
ตามธรรมดาของเหตุปัจจัยหรือตามกฎแห่งกรรมนั้น ระดับเฉพาะ ได้แก่ ระดับวินัยหรือระดับท่ีเป็น
วินัย คือ เป็นแบบแผนข้อบังคับท่ีบัญญัติคือวางหรือก าหนดขึ้นไว้ เป็นท านองประมวลกฎหมาย 
ส าหรับก ากับความประพฤติของสมาชิกในหมู่ชนหรือชุมชนหนึ่ง โดยสอดคล้องกับความมุ่งหมายของ
หมู่คณะหรือชุมชนนั้นโดยเฉพาะ ผู้ละเมิดบทบัญญัติแห่งศีลประเภทวินัยนี้มีความผิดตามอาณาของ
หมู่ซ้อนเข้ามาอีกขั้นหนึ่ง เพิ่มจากอกุศลเจตนาท่ีจะได้รับผลตามกฎแห่งกรรมของธรรมชาติ ๑๔๓ การ
รักษากาย วาจาให้เรียบร้อย เมื่อรักษาศีลได้แล้ว จะส่งผลให้เกิดความสะอาด ซึ่งหมายรวมถึงความ
สะอาดท้ังภายใน และภายนอกโดยอาศัยกิจกรรมต่างๆ เช่นการจัดอุทยานการศึกษาภายในวัด โดยจัด
ให้มีห้องสมุด พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ต้นไม้พูดได้ ปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาแหล่งน้ า และจัดท า
แผนผังวัด๑๔๔  

                                                 
๑๔๐พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุต โต), พระพุทธศาสนา พัฒนาคนและสังคม, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท 

สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๕๕ .  
๑๔๑พุทธทาสภิกขุ, เรื่องเกีย่วกบัการปฏิบัติธรรม, (กรุงเทพมหานคร : จักรานุกุลการพิมพ์, ๒๕๒๙),  หน้า 

๕๙. 
๑๔๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุต โต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุง และขยายความ, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรม, ๒๕๔๙), หน้า ๔๓๑-๔๓๒.  
๑๔๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุต โต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๔๓๑-๔๓๒. 
๑๔๔พระธรรมวรเมธี (สุชิน อค คชิโน), กล่าวในกองพุทธศาสนสถาน, โครงการคนรักษ์วัด, (ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๐), หน้า ๗๐.  



๔๓ 

 

 

 

ความหมาย ตามพจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม สมาธิ คือ ความต้ังมั่น แหงจิต 
ภาวะท่ีจิตสงบนิ่งจับอยูท่ีอารมณอันเดียว ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือพุทธิกจริยธรรม ความหมายของค า
ว่า สมาธิ คือความมีใจต้ังมั่น, ความต้ังมั่นแห่งจิต, การท าให้ใจสงบแน่วแน่ไม่ฟุ้งซ่าน, การมีจิตก าหนด
แน่วแน่อยู่ในส่ิงใดส่ิงหนึ่งโดยเฉพาะพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ให้ความหมาย
ค าว่าสมาธิไว้ว่า“ความต้ังมั่นแห่งจิต ; ความส ารวมใจแน่วแน่ เพื่อเพ่งเล็งในส่ิงใดส่ิงหนึ่งโดยพิจารณา
อย่างเคร่งเครียด เพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งในส่ิงนั้น” ๑๔๕ แนวคิดการพัฒนาหรือการฝึกฝนตนเองทาง
พระพุทธศาสนารวมอยู่ในหลักไตรสิกขาท่ีจะพัฒนาศักยภาพท้ังร่างกายและจิตใจ ให้ไปตามเส้นทางท่ี
พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งก็กล่าวถึง ศีล สมาธิ และปัญญา๑๔๖  

การน าหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ เน้นกรอบพัฒนาตามหลักไตรสิกขา
อย่างบูรณาการ เพื่อให้พัฒนาชีวิต โดยผ่านกระบวนการทางหลักพุทธธรรม แสวงหาปัญญา และมี
เมตตาเป็นฐานในการด าเนินชีวิต๑๔๗การฝึกอบรมปัญญานั้น มุ่งเน้นท่ีการรู้และเข้าใจส่ิงท้ังหลายตาม
ความเป็นจริงเพื่อ ให้เกิดความเห็นท่ีบริสุทธิ์ จึงจะสามารถท าลายกิเลสได้ ดังแสดงในมาติกากถาคัมภี
ปฏิสัมภิทามรรคว่า “ช่ือว่าทิฏฐิวิสุทธิ” เพราะมีความหมายว่าเห็น ความเห็นช่ือว่าอธิปัญญาสิกขา๑๔๘ 
ปัญญา ความรู้ท่ัวหรือความรู้ชัด คือ เหมือนกับบุรุษถือคบไฟเข้าไปในเรือนท่ีมืด ไฟท่ีเข้าไปแล้วนั้นก็
ย่อมก าจัดความมืดเสีย ท าความสว่างให้เกิด ส่องแสงท ารูปให้ปรากฏ ท าให้มองเห็นได้  ฉะนั้น ใน
คัมภีร์ช่ือวิสุทธิมรรค ได้ให้ความหมายปัญญาว่า “ช่ือว่า ปัญญา เพราะอรรถว่า รู้ท่ัว อันความรู้ท่ัวนี้ 
คือ รู้โดยประการต่างๆ วิเศษกว่าอาการท่ีรู้จักและอาการท่ีรู้แจ้ง”๑๔๙  

การพัฒนาปัญญา ในทางพระพุทธศาสนา นั้นมีปัจจัยท้ังปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน 
ปรโตโฆสะ นั้นตองอาศัยกัลยาณมิตร สร้างบรรยากาศ ภายในนั้นมีความส าคัญโดยตรงต่อการพัฒนา
ปัญญา ปัจจัยภายในท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาปัญญา คือ โยนิโสมนสิการ เป็นการสอนรู จักคิดอย่างมี
ระเบียบ มีเหตุผล และถูกวิธี๑๕๐ การพัฒนาคน นักวิชาการได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า เรา
จะต้องเห็นตรงกันก่อนว่า คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา นั้นคือ คนเป็นตัวต้ังของการพัฒนา
ท้ังหลายคนท่ีได้รับการพัฒนาดีแล้วจะบรรลุถึงสภาวะท่ีเรียกว่ามนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เมื่อคนชนิดนั้นไปอยู่
จุดใดของสังคม เขาจะมีส่วนให้จุดนั้นพัฒนาไปด้วย กล่าวคือมนุษย์ท่ีสมบูรณ์จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ 

                                                 
๑๔๕พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุต โต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๔๔๖. 
 ๑๔๖ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๙. 
๑๔๗พระเทพโสภณ (ประยูร ธม มจิต โต), ทิศทางการศึกษาไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๘.  
๑๔๘ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๔๑/๖๐๖-๖๐๗. 

๑๔๙วิสุท ธิมรรค เล่ม ๓ ภาคปัญญา ปริเฉททึ่ ๑๘ ทิฏฐิสุทธินิเทศ, หน้า ๒๔๑-๒๔๕. 
๑๕๐กองแกว เจริญอักษร, ความรู้เรื่องธรรมวิทยา, คณะครุศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร ; จุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๔๒.   



๔๔ 

 

 

 

สังคม การเมือง ศาสนา และวัฒนธรรมต่อไป๑๕๑ ดังนั้น สรุป ผลการเปรียบเทียบการใช้หลักไตรสิกขา
และทฤษฎีเชิงระบบในการบริหาร ตามหลักไตรสิกขากับแนวคิดตามทฤษฎีเชิงระบบผลของการ
เปรียบเทียบ ด้านทรัพยากรทางการบริหาร ผลการเปรียบเทียบ พบว่า มีความคล้ายกัน กล่าว คือ 
หลักไตรสิกขา เรียกว่า ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิหรือบุพภาคของการศึกษา เช่น พระพุทธศาสนามี
หลักธรรมท่ีช่ือว่า สัปปายะ หมายถึง ส่ิงท่ีอ านวยความสะดวกสบายเกื้อหนุนในการพัฒนาชีวิตให้มี
ความเจริญงอกงาม มี ๗ ประการได้แก่(๑) อวาสสัปปายะ มีท่ีอยู่ อาคาร สถานท่ี สภาพแวดล้อมอัน
เหมาะดี (๒) โคจรสับปายะ การคมนาคมสะดวกดี มีสาธารนูปโภคพื้นฐานท่ีดี สภาพทางเศรษกิจของ
ชุมชนดี มีอาหารบริบูรณ์ดี อยู่ไม่ไกล้และไม่ไกลชุมชนจนเกินไป (๓) ภัสสสัปปายะ มีการพูดคุยท่ี
เหมาะกันมีข่าวสารและส่ือสารที่เอื้อปัญญา (๔) ปุคลสัปปายะ มีบุคคลท่ีถูกกันเหมาะกันดี มีผู้ทรงภูมิ
ความรู้ และมีคุณธรรมเป็นท่ีปรึกษาท่ีดี (๕) โภชนสัปปายะ มีอาหารท่ีถูกสุขอนามัย เหมาะกับร่างการ 
เกื้อกูลต่อสุขภาพ (๖) อุตุสัปปายะ มีดินฟ้าอากาศท่ีเหมาะสมไม่หนาวเกินไปและไม่ร้อนเกินไป (๗) 
อิริยาปถสัปปายะ มีการออกก าลังท่ีเหมาะสม มีสถานท่ีออกก าลังกาย จัดพละศึกษา เป็นต้น  ส าหรับ
ทฤษฎีเชิงระบบ เรียกว่า ปัจจัยน าเข้า หมายถึง ทรัพยากรทางการบริหารทุกๆ ด้าน ได้แก่ บุคลากร 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการ และแรงจูงใจ ท่ีเป็นส่วนเริ่มต้นและเป็นตัวจักรส าคัญใน
การปฏิบัติงานขององค์การ จะเห็นได้ว่าเกี่ยวกับแนวคิด ด้านทรัพยากรทางการบริหาร ท้ัง ๒ แนวคิด 
มีความคล้ายกัน เป็นอย่างมาก๑๕๒ 

 
 
 
 
จากค ากล่าวของนักวิชาการแต่ละท่านดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวลแนวคิด

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องของความหมาย การบริหาร สามารถสรุป ความส าคัญเป็นตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๒.๔ สรุป แนวคิดท่ีเกี่ยวกับไตรสิกขา 
 
นกัวชิาการหรอืแหลง่ขอ้มลู แนวคิดหลกัทฤษฎ ี

เพ็ญศรี กาญจโนมัย, 
(๒๕๓๙, หน้า,  
๑๒๒-๑๒๕).   

จากการได ศึกษาแนวคิดท่ีว่า พระพุทธศาสนาประยุกต์ใ ช้ 
ไตรสิกขา ๓ คือ ศีล สมาธิ ปัญญานี้ มีความสามารถแก ไขปัญหา
สังคมไทยไดด้วยการให้หลักธรรมท้ังในการ แกไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ด้านคุณภาพชีวิต ตลอดจนปัญหาต่างๆ 

วศิน อินทสระ,  กระบวนการศึกษาท่ีมีลักษณะบูรณาการ เพราะองค์ประกอบของ

                                                 
๑๕๑พระเทพโสภณ (ประยูร ธม มจิตโต), ทิศทางการศึกษาไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๘. 
๑๕๒

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, คูม่อืระบบประกนัคณุภาพ, (กรุงเทพมหานคร: ไทย
รายวันการพิมพ์, ๒๕๔๗), หน้า ๒๗-๒๘.  



๔๕ 

 

 

 

๒๕๔๘, หน้า ๑๘). ไตรสิกขาประกอบด้วย ศีล สมาธิ และปัญญาท้ัง ๓ ตัวนี้อาศัยกัน และ
กันท าให้ชีวิตบริสุทธิ์ 

พระพรหมคุณาภรณ์  
(ป.อ. ปยุต โต),  

(๒๕๔๑, หน้า ๑๗). 

ไตรสิกขาเป็นระบบการฝึกอบรม จากภายนอกเข้าไปหาภายใน 
จากส่วนท่ีหยาบเข้าไปหาสวนท่ีละเอียด และจากส่วนท่ียากและลึกซึ้ง
กว่าเมื่อแรกเริ่ม การฝึกอาศัยความเห็นชอบหรือความเขาฝ่ายถูกต้อง ท่ี
เรียกว่า สัมมาทิฏฐิเป็นเช้ือหรือเป็นเค้าให้เพียงเล็กน้อยพอให้รูว่าตนจะ
ไปไหน ทางไหนจะต้ังต้น ท่ีไหนเท่านั้น การเขใจปัญหา และการมองโลก 
และชีวิตตามความเป็นจริง คือ จุดเริ่มต้นท่ีถูกต้อง 

โกศล เพชรวงศ์,   
(๒๕๔๓). 

บุคคล สามารถปฏิบัติตามหลักธรรม ไตรสิกขา นี้ เพื่อจะก่อ
ประโยชน์ ๓ ประการ อันประกอบ ๑) ท าให้บุคคลเป็นคนดีของสังคม 
๒) ท าให้บุคคลมีจิตใจ และอารมณ์มั่นคง เป็นผู้มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่แก่
คนอื่นๆ เป็นคนท่ีเห็นประโยชน์แก่ส่วนรวม  ๓) ท าให้บุคคลได้รู้ และ
เข้าใจในส่ิงต่างๆอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง เป็นสัมมาทิฏฐิ 

  ราชบัณฑิตยสถาน.  
(๒๕๓๘, หน้า ๗๗๔). 

ความต้ังมั่นแหงจิต ความส ารวมใจใหแนวแน เพื่อเพงเล็งส่ิงใดส่ิง
หนึ่ง โดยพิจารณาอยางเครงครัดเพื่อให เกิดปญญาเห็น     แจงในส่ิงนั้น 

กองแกว เจริญอักษร,  
(๒๕๔๑, หน้า ๔๒). 

การพัฒนาปัญญา ในทางพระพุทธศาสนา นั้นมีปัจจัยท้ังปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายใน ปรโตโฆสะ นั้นตองอาศัยกัลยาณมิตรสร้าง
บรรยากาศ ภายในนั้นมีความส าคัญโดยตรงต่อการพัฒนาปัญญา ปัจจัย
ภายในท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาปัญญา คือ โยนิโสมนสิการ เป็นการสอนรูจัก
คิดอย่างมีระเบียบมีเหตุผลและถูกวิธี 

สรุป การบริหารพัฒนาวัด การน าหลักไตรสิกขา ๓ คือ ศีล สมาธิ และปัญญา มาเป็นการ
บริหารการพัฒนาวัด ตามแนวพุทธศาสนา โดยน าไปสู่จุดหมายเน้นของการพัฒนาให้สามารถกิน อยู่ ดู 
ฟัง เป็น คือ การใช้ปัญญา ให้เกิดประโยชน์แท้จริงต่อยอดชีวิต และการด าเนินชีวิตประจ าวันอยู่ในโลก
และสังคมในปัจจุบัน “ปรโตโฆสะ” และปัญญาท่ีมีความรู้ท่ีถูกต้อง มีศักยภาพในการคิดการแก้ปัญหา
ท่ีแยบคาย “โยนิโสมนสิการ” โดยการน าค าสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นฐานด้านความคิดทางด้าน
จิตใจ และปัญญา วัดเป็นสถานท่ีท่ีสงบจากอบายมุข ไม่มีเสียงอึกทึกครึกโครม ร่มเย็นเป็นสุข ด้วย
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติ ในอดีตชาวบ้านมีความใกล้ชิดกับพระ และวัด ท าให้ได้มีโอกาสซึมซับ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และได้รับการอบรมส่ังสอนจากพระผู้ทรงศีล แต่ในสังคมปัจจุบัน ท าให้
การเข้าวัดของคนไทย กลายเป็นเรื่องยาก แม้บางวัดพยายามรณรงค์ให้คนเข้าวัดถึงกับมีการเปิดให้เข้า
ไปท ากิจกรรมต่างๆ ในวัดช่วงเย็นหรือค่ าหลังเลิกงาน แต่คนส่วนหนึ่งก็ยังล าบากท่ีจะเข้าวัดอยู่ดี ดัง
พอจะสรุปได้ ว่าวัดต้องบริหารจัดการอย่างสัปปายะท้ัง ๗ อย่าง และเสริมสร้างกลไก ดังนี้ คือ 

๑. พัฒนาวัดให้เกิดความรู้สึกแก่ชุมชนในท้องถิ่นว่า วัดเป็นของตน มีความรู้สึกหวง
แหน และช่วยกันดูแล 

๒. สร้างสภาพวัดให้เป็น ท่ีพักอาศัยของพระภิกษุสามเณร เป็นท่ีบวชเรียนศึกษา
ปฏิบัติธรรม เป็นท่ีท าบุญบ าเพ็ญกุศล เป็นท่ีชาวบ้านได้เข้ามาหาความสงบทางกาย และทางใจ เป็น
ศูนย์กลางส าหรับเรียนรู้ และเสริมท ากิจกรรมทางสังคมร่วมกันของชุมชน   
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๔๖ 

 

 

 

๓. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับประชาชนในท้องถิ่นวัดจะต้องสะอาดร่มรื่นมี
กิจกรรมเพื่อประชาชน มีความพร้อมท่ีจะให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นท่ีมีความต้องการจะเข้าวัด 
เพื่อบ าเพ็ญกุศล ศึกษาหลักธรรมและพระธรรมวินัย 

๔. วัดเป็นสถานพยาบาลท่ีรักษาผู้เจ็บป่วยตามภูมิความรู้ของคนสมัยก่อนโดยวัด เป็น
แหล่งต าราแพทย์ และพระสงฆ์ท าหน้าท่ีเป็นหมอรักษาพยาบาลคนเจ็บท่ัวไป   
 
๒.๓ แนวคิด ทฤษฎี ด้านสุขภาวะ 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของ
ประชาชน ในจังหวัดระยอง” สุขภาวะองค์รวม เป็นการดูแลสุขภาพท่ีมีการบูรณาการ ท าให้เกิดเป็น
การแพทย์แบบองค์รวมขึ้น (Holistic Medicine) ซึ่งจะพิจารณาองค์ประกอบทุกอย่างของมนุษย์ ไม่
ว่าจะเป็นพฤติกรรมของร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ (ปัญญา) ผู้วิจัยได้ประมวลแนวคิด ทฤษฎี ด้าน
สุขภาวะองค์รวมได้น าเสนอเป็นล าดับ ดังต่อไปนี้ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสพระพุทธพจน์ ท่ีบ่งถึงสภาวะการสุขภาพดีมีอยู่ ๒ ค า คือค า
ว่า มีความเจ็บป่วยน้อยหรือการมีโรคน้อย และภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีอาพาธน้อย มีโรค เบา
บาง๑๕๓ พระพุทธศาสนากับการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวมโดยมุ่งศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวม โดยศึกษาจากประวัติการดูแลสุขภาพของพระพุทธเจ้า การดูแลสุขภาพของพระสาวก และ
บทบาทของ พระพุทธเจ้า และพระสาวกกับการดูแลผู้ป่วย ตลอดจนหลักพุทธธรรมเพื่อการดูแลรักษา
จิต ตัวยาท่ีใช้รักษาทางกาย ทางจิต มีอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา ท่ีมีต่อแพทย์แผนไทย๑๕๔ แนว
ทางการส่งเสริมสุขภาวะเช่ือว่า กายจิตวิญญาณเช่ือมโยงกันอย่างมีนัยส าคัญเพราะปัจจัยต่างๆ ท้ัง
ภายใน และภายนอก ดังค าท่ีว่า สุขทางกาย คือ ความส าราญทางกาย ความสุขทางกาย ความเสวยสุข
ท่ีเป็นความส าราญ ซึ่งเกิดจากกายสัมผัส สุขเวทนาท่ีเป็นความส าราญซึ่งเกิดจากกายสัมผัส ๑๕๕ ค า
สมัยใหม่เรียกว่า องค์รวมความสุขแนวพุทธค าว่า สุขภาพ จึงมีความหมาย ท่ีเน้นความเป็นอยู่ ท่ี
สมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย จิตใจ สังคมครบทุกด้าน ในท่ีประชุมสมัชชาได้ตกลงเติม ค าว่า Spiritual 
Well-being หรือสุขภาวะทางจิตวิญญาณเข้าไป ในค าจ ากัดความของสุขภาพเพิ่มเติม จึงอาจกล่าวได้
ว่า สุขภาพ หมายถึง ภาวะของการด ารงชีวิตท่ีมีความสมบูรณ์ท้ังร่างกายจิตใจ รวมท้ังการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้ ด้วยดี อยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม และการใช้สติปัญญา๑๕๖ องค์การอนามัยโลก 
(WorldHealth Organization) ได้ให้กล่าวค านิยามของค าว่าสุขภาพ  (Health) หมายถึงความ
สมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ส่วนค านิยามสุขภาวะ (Well-Being) คือ การท่ี

                                                 
๑๕๓ม.มู. (ไทย) ๑๓/๒๔๙/๔๖๔.  
๑๕๔พระมหาจรรยา สุท ธิญาโณ, พระพุทธศาสนากับการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม , พิมพ์ครั้งที่ ๒, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๕-๑๑๕.  
๑๕๕ส .ส. (ไทย) ๑๕/๙/๑๐.  
๑๕๖องค์การอนามัยโลก WHO. 1997, อ้างอิงใน ศิริพร ขัมภลิขิต, คู่มือการสอนการส่งเสริมสุขภาพ ใน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต, ที่ประชุมคณะบดี และหัวหน้าสถาบันการศึกษา, (สาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ, 
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๔๕. 
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๔๗ 

 

 

 

สุขภาพทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และทางปัญญา (จิตวิญญาณ) อยู่กันอย่างสมดุล๑๕๗ ภาวะของ
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังกาย จิตใจ สังคม ปัญญาเช่ือมโยงกันเป็นองค์รวมอย่าง สมดุล๑๕๘ ภาวะท่ีสมบูรณ์
ท้ังด้านทางกาย จิต สังคม ปัญญา ประกอบกันไม่ใช่เพียงแต่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือความพิการ
เท่านั้น๑๕๙ การส่ือความหมายเหมือนกับสุขภาวะ ท่ีปลอดทุกข์ เป็นสุข เป็นภาวะท่ีสมบูรณ์ทางกาย 
ทางจิต ทางสังคม ทางปัญญา (จิตวิญญาณ)๑๖๐ สุขภาพหรือสุขภาวะ ( Well-Being ) ไว้ต้ังแต่ พ.ศ. 
๒๔๙๑ ว่า สุขภาพ คือ ภาวะแห่งความสมบูรณ์พร้อมของร่างกายจิตใจ และการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ด้วยดีไม่ใช่เพียงแต่ความปราศจากโรคหรือทุพพลภาพเท่านั้น๑๖๑ ความสมบูรณ์ทุกๆทางเช่ือมโยงกัน
สะท้อนถึงความเป็นองค์รวมอย่างแท้จริงของสุขภาพท่ีเกื้อหนุน และเช่ือมโยงกันท้ัง ๔ มิติ น ามาสู่
วิสัยทัศน์ คือ คนไทยมีสุขภาวะอันยั่งยืน หมายถึง คนไทยมีสุขภาวะดีครบท้ัง ๔ ด้าน ได้แก่ กาย จิต 
สังคม ปัญญา๑๖๒ สุขภาพด้านต่างๆ  คือ สุขภาวะทางกาย ทางจิต ทางสังคม ทางปัญญา มีพื้นฐานโยง
ใยจากสุขภาพดี แบบท่ีดีท่ีสุด และน่าพอใจท่ีสุด๑๖๓ พื้นฐานสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกับสุขภาวะองค์
รวม เป็นตามความจริงแห่งธรรมชาติของชีวิต กายกับใจต้องสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม สุขภาวะจะส าเร็จ
ได้ต้องพัฒนาจิตใจและปัญญา ปัญญาเป็นองค์ประกอบส าคัญ ท าให้การสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม และ 
ภาวะต่างๆของจิตใจด าเนินไปได้๑๖๔  

ทฤษฎีท่ีกล่าวว่า สุขภาพ แบบองค์รวมมีพื้นฐานอยู่บนกฎเกณฑ์ท่ีว่า ส่วนรวมท้ังหมดถูก
สร้างขึ้นมาจากส่วนย่อยท่ีสัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง และพึ่งพาต่อกันต้องอาศัยการปรับตัว ด้านพฤติกรรม 
และการปรับตัวระดับจิตส านึก เป็นเรื่องของดุลยภาพในท่ามกลางปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมรวมท้ัง
แนวทางในการรักษาสุขภาพท่ีเน้น  การด ารงชีวิตให้มีความประสานสอดคล้องกับกฎเกณฑ์

                                                 
๑๕๗ดวงกมล ศักด์ิเลิศสกุล, ๒๕๔๙ อ้างใน ปรก ปฐพีทอง, ๒๕๔๗ และ Mathai, New age the holistic 

thealth [ออนไลน์] แหล่งที่มา http : //www dusit. Ac th/ department/ songculture/index. Htm, 2005). 
๑๕๘ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, สุขภาพแห่งชาติ ปี ๒๕๕๐, (กรุงเทพมหานคร ; สหพัฒน

ไพศาล, ๒๕๕๐), หน้า ๒๙. 
๑๕๙ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์, นิยามศพัท์การสง่เสรมิสขุภาพ, ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๔๑, สถาบนัวจิัยระบบ

สาธารณสุข, (กรุงเทพมหานคร ; สถาบันวิจัย, ๒๕๔๑), หน้า ๒. 
๑๖๐พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ ปยุต โต), สุขภาพองค์รวมแนวพุทธ, พุทธจักร, ปีที่ ๕๙, ฉบับที่ ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร ; พุทธจักร, ๒๕๔๘ : ๑๐.  
๑๖๑จันทร์เพ็ญ สันตวาจา, แนวคิดพ้ืนฐาน ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล , (นนทบุรี : บริษัทธนาเพรส 

จ ากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๑๓ - ๑๕.  
๑๖๒ลลิตา ธีรศิริ, บ าบัดโรคด้วยแพทย์ทางเลือก, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร ; บริษัทรีดเตอร์ ได

เจสท์ ประเทศไทย, ๒๕๔๔), หน้า ๔.   
๑๖๓วาสนา คุณาอภิสิทธ์ิ, สุขภาพคืออะไรท าไมต้องสุขภาวะศึกษา, บทความ,  วันสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, (กรุงเทพมหานคร ; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๗), หน้า ๑๗-๒    
๑๖๔ วิชิต เปานิล, พุทธกระบวนทศันเ์พือ่สุขภาพและการเยยีวยาในสงัคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : 

สถาบัน วิจัยระบบสาธารณสุข, ๒๕๔๖), หน้า ๔๙-๕๐. 



๔๘ 

 

 

 

ธรรมชาติ๑๖๕ แนวคิด สุขภาพแบบองค์รวมค าว่า“องค์รวม”หรือ“Holism”มาจากค าว่า Holos หรือ
Whole ในภาษากรีก หมายถึง ความเป็นจริงท้ังหมดหรือความสมบูรณ์ท้ังหมดของส่ิง (Wholeness) 
มีเอกลักษณ์ และเป็นเอกภาพ ( Unity ) ท้ังมีอาจแบ่งแยกเป็นส่วนย่อยได้๑๖๖ 

 
แผนภาพที่ ๒.๑ แสดงภาพสุขภาวะทางกาย จิต สังคม และปัญญา 
 
 
 

 
                                                         สุข 

                                            ภาวะ 
                                         ทางปัญญา 
 
                                     สุขภาวะทางสังคม  
 
                                      สุขภาวะทางจิต 
 
                                      สุขภาวะทางกาย 
    

แผนภาพที่ ๒.๑ แสดงภาพสุขภาวะทางกาย จิต สังคม และปัญญา 
ท่ีมา : แสดงสุขภาวะทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา (ทางจิตวิญญาณ)๑๖๗ 
แนวคิดแบบองค์รวมเป็นหลักการท่ียอมรับท้ังในกลุ่มมานุษยวิทยา วัฒนธรรม  ตะวันตก 

และหลักทางศาสนา แนวคิดแบบองค์รวมคือการตระหนักและให้ความส าคัญของความ เกี่ยวพันท่ี
กลมกลืนแยกออกจากกันไม่ได้ของร่างกาย จิตใจ ปัญญา (จิตวิญญาณ) และ ส่ิงแวดล้อมของแต่ละ
บุคคล๑๖๘ 

ทฤษฎีทางการพยาบาลของ Orem ประกอบด้วย ๓ ทฤษฎีท่ีส าคัญ ได้แก่  
๑) ทฤษฎีดูแลตัวเอง ( self-care theory )  

                                                 
๑๖๕McEvoy, Thomas J. Owning and managing forests : A guide to legal, Financial, and 

practical matters, (Washington, D.C. : IsIand Press, c2005).  
๑๖๖รุจินาถ อรรถสิษฐ์, สถานการณจ์ดัการความรู ้และวจิยัภมูปิญัญาพื้นบ้านด้านสุขภาพ, ใน รัชนี จันทร์

เกษ, (บก.), (รายงานสถานการณ์การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน, ๒๕๕๐), หน้า ๔๘. 
๑๖๗พระไพศาล วิสาโล, แลขอบฟ้าเขียว ทางเลือกส าคัญส าหรับอนาคตที่ก าลังปรากฏเป็นจริง , 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โกมลคีมทอง, ๒๕๔๙), หน้า ๓๔.  
๑๖๘จันทร์เพ็ญ สันตวาจา, แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล, (นนทบุรี : บริษัทธนาเพรส 

จ ากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๑๓ - ๑๕. 



๔๙ 

 

 

 

๒) ทฤษฎีความพร่องในการดูแลตนเอง ( the theory of self-care deficit )  
๓) ทฤษฎีระบบพยาบาล ( the theory of nursing system )๑๖๙  

แผนภาพที่ ๒.๒ แสดงภาพสุขภาวะทางกาย จิต สังคม และปัญญา 
 
 
 

 
                                                  ส่ิงแวดล้อม 
                                                
                                                      จิตใจ 
 
                                             ร่างกาย         ปัญญา 
                                          
                                                       
                                                    ส่ิงแวดล้อม 
 

 
    

แผนภาพที่ ๒.๒ แสดงภาพสุขภาวะทางกาย จิต สังคม และปัญญา 
 
ท่ีมา : แสดงความเกี่ยวพันขององค์รวม แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีและกระบวนการ

พยาบาล๑๗๐ 
วงการสุขภาพเคยสนใจสุขภาพร่างกายเป็นหลัก ปัจจุบันขยายความสนใจไปสู่เรื่อง  ของ

จิตใจ มิติของสังคม และมิติทางจิตวิญาณ (ปัญญา) ทัศนะการแพทย์องค์รวมมองร่างกาย และอวัยวะ 
ในฐานะของระบบท่ีมี ชีวิต มีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่อง ให้ความส าคัญกับ  
ความสัมพันธ์ท่ีมีต่อกันของปรากฏการณ์ต่างๆ มองธรรมชาติขององค์ประกอบท่ีเป็นโครงสร้าง  
พื้นฐานสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียว๑๗๑ 

สมาคมการแพทย์แบบองค์รวมของสหรัฐอเมริกาได้ให้ค าจ ากัดความของสุขภาพแบบองค์
รวม ๒ แบบ ดังนี้ 

                                                 
๑๖๙Orem D.E., Nursing Concept of Practice, 3th ed, (New York : Mr Graw-Hall ,2001), p. 

265. 
๑๗๐จันทร์เพ็ญ สันตวาจา, แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎ ีและกระบวนการพยาบาล, (นนทบุรี : บริษัทธนาเพรส 

จ ากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๑๓-๑๕. 
๑๗๑วิชิต เปานิล, พุทธกระบวนทัศน์เพื่อสุขภาพและการเยียวยาในสังคมไทย , (กรุงเทพมหานคร : 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, ๒๕๔๖), หน้า ๔๙-๕๐.  



๕๐ 

 

 

 

๑) สุขภาพแบบองค์รวม คือ ทุกส่วนของร่างกาย ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ระหว่างร่างกาย และจิตใจหรือร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณหรือร่างกาย จิตใจ อารมณ์และจิต
วิญญาณ เมื่อน าไปประยุกต์ใช้กับการรักษาจะเรียกว่าการรักษาแบบองค์รวม (Holistic Medicine) ซึ่ง
จะเกี่ยวข้องกับปัจจัย ๓ อย่าง คือ สาเหตุของการเกิดโรค การเพิ่มความเกี่ยวข้องของผู้ป่วย และการ
พิจารณาการรักษาแผนปัจจุบัน (Allopathic) และการรักษาแบบทางเลือก (Alternative) 

๒) สุขภาพแบบองค์รวม หมายถึง การดูแลสุขภาพแบบทางเลือก เป็นการเปล่ียนการ
รักษาจากการแพทย์แผนปัจจุบัน และใช้การรักษาแบบทางเลือก๑๗๒  

นอกจากนั้นยังมีการกล่าวถึงหลักคิดเรื่องสุขภาพองค์รวมในแง่มุมอง เช่น สุขภาพองค์ รวม  
เป็นกระบวนทัศน์ของการมองโลก มองชีวิตว่าทุกส่ิงทุกอย่างสานสัมพันธ์กันมิได้แยกส่วนเป็นเรื่องๆ 
มองชีวิตเป็นหนึ่ง ไม่ได้แยกกายกบัจิตมิได้แยกเรื่องทางสังคม ส่ิงแวดล้อมออกจากเรื่องสุขภาพ ถ้าเป็น
หนักยอมมีความเครียด อาจจะเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ สุขภาพองค์รวม จึงสะท้อนออกมาในการ    
ด าเนินชีวิตอย่างมีสติท าให้อยู่เย็นเป็นสขุ โดยการรู้จักเลือกวิธีการด าเนิน ชีวิตท้ังทางกายใจ ส่ิงแวด 
ล้อม สังคม อาหารและด้านจิตวิญญาณ ก่อให้เกิดสุขภาพุ๑๗๓ สุขภาพแบบองค์รวม เป็นการมอง
สุขภาพ ว่าท่ีเกีย่วขอ้งเช่ือมโยงกับท้ังชีวติมากกว่าเน้นแค่ ความเจ็บป่วยหรือการจัดการกับส่วนใดส่วน
หนึ่งของร่างกายโดยจะพิจารณาท่ีตัวคนท้ังคน ความเกี่ยวเนื่องของร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ 
รวมถึงปจัจัยแวดล้อมต่างๆ ท่ีมีปฏิสัมพันธ์บัคนคนนั้น สุขภาพองค์รวม หมายถึง สุขภาพท่ีครอบคลุ่ม 
ทุกมิติของชีวิตท่ีเป็นสุขภาวะโดยรวม อันเกิดจาก สุขภาวะทางกาย จิตและสังคม ซึ่งต่างเช่ือมโยงสั ม 
พันธ์กันอย่างใกล้ชิด ยากท่ีจะแยกออกจากกันเป็นๆ หรืออยา่งโดดๆได้  ๑๗๔ 

 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒.๓ แสดงภาพรายงานโครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับวิจัยและพัฒนา 
 

 
 
 

                                                 
๑๗๒ดวงกมล ศักด์ิเลิศสกุล, อ้างใน Walter, Rectless, Walter C. The Crime Problem (4th ed.). 

New York: Meredith. 2005).  
๑๗๓เสรี พงค์พิศ, เครื่อข่าย : ยุทธวิธีเพื่อประชาคมเข้มข้น ชุมชนเข้มแข็ง, (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, ๒๕๔๘), หน้า ๕๔. 
๑๗๔พระไพศาล วิสาโล, และคณะ. สันติ –สุขภาวะ, : สันติวิธกีับการจดัการความขดัแยง้ในระบบสขุภาพ, 

ส านักวิจัยสังคม และสุขภาพ, ผกรุงเทพมหานคร : บริษัท หนังสือดีวัน จ ากัด, ๒๕๕๐).  

รบัรูอ้าการ 
ผดิปกต ิ

แสวงหาขอ้มลู 
และจดัการ 

ประเมินวิธ ี
การรกัษา 

เลอืกวธิ ี
การรกัษา 

เขา้รบั 

การรักษา
รักษา 



๕๑ 

 

 

 

 
 

 
รักษาด้วยตนเอง 
ปรึกษาบุคคลอื่น 

                          ท าตามประสบการณ์ 
ซื้อยาทานเอง                                      ท าใจ                 ไม่ดี          ดี                                 

      การแพทย์พื้นบ้าน                 สถานีอนามัย 
หมอเส้น หมอเอ็น               การแพทย์วิชาชีพ                             
   หมอสมุนไพร                 โรงพยาบาลเอกชน                            
    การปัดเป่า                      โรงพยาบาลรัฐ                                            เข้าวัด                                            
     น้ ามนต์                              คลีนิค                      รอตาย 

   
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๓ แสดงภาพรายงานโครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับวิจัยและพัฒนา 
 
ท่ีมา : แสดงความเกี่ยวพันของระบายวิทยาของมะเร็งตับ รายงานโครงการประมวลองค์

ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อน าไปสู่การควบคุมและป้องกันมะเร็งตับในประเทศไทย๑๗๕ 
วิธีการจัดการกับอาการท่ีเกิดขึ้นใช้หลายวิธีการ และจ าเป็นต้องมีทักษะในการสังเกต การ

ติดตามพฤติกรรม หรือการเปล่ียนแปลงตนเอง ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์มาเป็นข้อมูล
ในการตัดสินใจเลือกวิธีท่ีจะจัดการกับอาการท่ีเกิดขึ้นให้ได้ผลตามท่ีคาดหวัง ๑๗๖ จากการศึกษาของ
เมอร์ฟี่และโมลเลอร์ ได้รายงานถึงวิธีการจัดการกับอาการของผู้ป่วยจิตเวชว่า ผู้ป่วยจิตเวชใช้วิธีการ
จัดการกับอาการท่ีเกิดขึ้นหลายวิธี เช่น ผู้ป่วยใช้การเบี่ยงเบนความสนใจ การตอบโต้กลับ การค้นหา
ความช่วยเหลือ การพยายามท าให้รู้สึกดีข้ึน  การแยกตัว และการหลีกหนี เป็นต้น ด้วยลักษณะดังท่ีได้
กล่าวถึงการจัดการอาการจึงมีความจ าเป็นในการดูแลผู้ท่ีป่วยด้วยโรคมะเร็งในทุกระยะ ๑๗๗ การ
อนามัยโลก (World Health Organization) ซึ่งเรียกโดยย่อว่า WHO ได้ให้บทนิยามของค าว่า 
                                                 

๑๗๕วันชัย วัฒนศัพท์ และคณะ,  ระบาดวิทยาของมะเร็งท่อน้ าดีตับ  รายงานโครงการประมวลองค์
ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อน าไปสู่การควบคุมและป้องกันมะเร็งตับในประเทศไทย . (ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, ๒๕๓๙), หน้า ๑๙. 

๑๗๖ศร ีคูชัยสิทธ์ิ, ศิริพร มงคลถาวรชัย, นพพร เชาวะเจริญ, สุจิตรา วราอัศวปติ, อุบล จ๋วงพานิช, พนอ 
เตชะอธิก และคณะ, การจัดการดูแลผู้ป่วยอย่างมีระบบเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์, (ขอนแก่น : โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ ออฟเซ็ท, ๒๕๔๗).  

๑๗๗Murphy, MG, Moller MD. Relapse management in neurobiological disorder : The 
moller-murphy symptom management assessment tool. Arch Psychiatric Nursing, 1993 ; 35-226.   

ประเมินผล 
การรกัษา 



๕๒ 

 

 

 

สุขภาพ ไว้ว่า สุขภาพ คือ ความสุขท่ีสมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ไม่เพียงแต่ความ
ปราศจากโรคหรือทุพพล ภาพเท่านั้น ความหมายของค าว่าสุขภาพดังกล่าวนี้ใช้กันแพร่หลายท่ัวโลก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวงการแพทย์และสาธารณสุข  

ต่อมาผู้เช่ียวชาญขององค์การอนามัยโลกหลายคนมีความเห็น ว่าบทนิยามท่ีได้ให้ไว้ยังขาด
ความสมบูรณ์น่าจะมีการเพิ่มองค์ประกอบทางจิตวิญญาณเข้าไป ด้วยดังนั้นค าจ ากัดความของสุขภาพ
ขององค์การอนามัยโลก ค าว่า สุขภาพ จึงหมายถึงสุขภาวะท่ีสมบูรณ์ใช้ค าว่า ทางกาย ทางจิต ทาง
สังคม และทางจิตวิญญาณ ฉะนั้นค าจ ากัดความดังกล่าวเป็น ค านิยามท่ีลึกท่ีสุดกว้างท่ีสุด ครอบคลุม
ทุกอย่างท้ังทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิต วิญญาณ สุขภาพจึงไม่ใช่เรื่องโรค เรื่องโรงพยาบาล
หรือเรื่องยาเท่านั้น แต่เป็นเรื่องท่ี ครอบคลุมไปท้ังหมด๑๗๘ พัฒนาชีวิตให้เกิดมีคุณสมบัติครบท้ัง ๔ 
ด้าน ได้แก่ ด้านภาวิตกาย การพัฒนากาย มีความสัมพันธ์ท่ีเกื้อกูลกับส่ิงแวดล้อมทาง  กายภาพ ด้าน
ภาวิตสีล การพัฒนาศีล คือ การมีความสัมพันธ์ท่ีเกื้อกูล กับเพื่อนมนุษย์ในสังคม  ด้านภาวิตจิต การ
เจริญจิต คือการท าจิตใจให้เจริญงอกงามข้ึนในความดีงาม ความเข้มแข็งมั่นคง สงบสุข และเป็นอิสระ 
ด้านภาวิตปัญญา คือ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความคิดเหตุผล และการ  หยั่งรู้ความจริง จน
เข้าถึงอิสระภาพ มีชีวิตท่ีดีงาม ปลอดทุกข์ปราศ๑๗๙ เมื่อมีการบัญญัติค าว่าสุขภาวะหรือสุขภาพ 
หมายถึง สุขภาวะท่ีมีความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มิใช่
เพียงแต่ปราศจากโรค และความพิการเท่านั้น สุขภาพท่ีสมบูรณ์ของบุคคลนั้นย่อมประกอบไปด้วย ๔ 
ส่วน คือ  

๑) สุขภาวะทางกาย หมายถึง สภาพที่ดีของร่างกายมีการพัฒนาท่ีเหมาะสม  
๒) สุขภาวะทางจิต หมายถึง จิตปกติ สามารถปรับตัวให้เข้ากับบรรยากาศ 
๓) สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การมีสภาพของความเป็นอยู่  
๔) สุขภาวะทางปัญญา หมายถึง ความสุขอันประเสริฐ๑๘๐    

 
แผนภาพที่ ๒.๔ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์อย่างบูรณาการ ๔ มิติ   

                                                      สุขภาพ    ทักษะ    พฤติกรรม 
 
 
                                                                   กาย 
 
 
คิดสร้างสรรค์                                                                                           สติ สมาธิ 
                                                 

๑๗๘
 ประเวศ วะสี, การจดัการความรู ้: กระบวนการปลดปลอ่ยมนษุยส์ูศ่กัยภาพ เสรีภาพ และความสุข, 

(กรุงเทพมหานคร : สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือสังคม, ๒๕๔๘), หน้า ๑๓. 
๑๗๙ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุต โต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๘๑–๘๒. 
๑๘๐ดวงกมล ศักด์ิเลิศสกุล, สุขภาพแบบองคร์วม ( Holistic Health ), ๒๕๔๙, สืบค้นเมื่อ ๒๐ ธันวาคม 

๒๕๕๓, จาก www.Oknation.Net/blog/print. Php ? Id=140405 

http://www.oknation.net/blog/print


๕๓ 

 

 

 

มีเหตุผล                   ปัญญา                                                            จิต      เมตตา 
เข้าใจตนเองและผู้อื่น                                                                                  เคารพผู้อื่น 
                                                             
                
 
                                                                 สังคม 
 

                                      เสียสละ     สามัคคี     มีศีลธรรม 
              ( แผนภาพที่ ๒.๔ แสดงการพัฒนาศักยภาพอย่างบูรณาการ ๔ มิติ ) 
 

ท่ีมา : เนื้อหาในบทความเพื่อศึกษาในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสาธารณสุข๑๘๑ 
 
 
จากค ากล่าวของนักวิชาการแต่ละท่านดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวลแนวคิด

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องของความหมาย การบริหาร สามารถสรุป ความส าคัญเป็นตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๒.๕ สรุป แนวคิด ทฤษฎท่ีีเกี่ยวกับสุขภาวะ 

 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลักทฤษฎี 
วิชิต เปานิล, 
(๒๕๔๖, หน้า ๔๙-๕๐). 

สุขภาวะองค์รวม เป็นตามความจริงแห่งธรรมชาติของชีวิต 
กายกับใจต้องสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม สุขภาวะจะส าเร็จได้ต้อง
พัฒนาจิตใจและปัญญา ปัญญาเป็นองค์ประกอบส าคัญ ท าให้การ
สัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม และภาวะต่างๆของจิตใจด าเนินไปได้ 

พระมหาจรรยา สุท ธิญาโณ ,  
(๒๕๔๔, หน้า ๑๑๕). 

พระพุทธศาสนากับการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวมโดยมุ่ง
ศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยศึกษาจากประวัติการ
ดูแลสุขภาพของพระพุทธเจ้า การดูแลสุขภาพของพระสาวก และ
บทบาทของพระพุทธเจ้า และพระสาวกกับการดูแลผู้ป่วย 

ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์, 
(๒๕๔๑, หน้า ๒). 

ภาวะท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านทางกาย จิต สังคม ปัญญา ประกอบกัน
ไม่ใช่เพียงแต่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือความพิการเท่านั้น 

จันทร์เพ็ญ สันตวาจา,  
(๒๕๔๘, หน้า ๑๓-๑๕).      

สุขภาพหรือสุขภาวะ (Well-Being) ไว้ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๔๙๑ ว่า 
สุขภาพ คือ ภาวะแห่งความสมบูรณ์พร้อมของร่างกายจิตใจ และ
การด ารงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยดีไม่ใช่เพียงแต่ความปราศจากโรค 

ลลิตา ธีรศิริ,  
(๒๕๔๔, หน้า ๔).       

ความสมบูรณ์ทุกๆทางเช่ือมโยงกันสะท้อนถึงความเป็นองค์
รวมอย่างแท้จริงของสุขภาพท่ีเกื้อหนุนและ เช่ือมโยงกันท้ัง ๔ มิติ 

                                                 
๑๘๑แหล่งที่มา : http : //www.takingc are health.com  วิชาเทคโนโลย ีสารสนเทศ เพื่อสาธารณสขุ, 

(เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘). 



๕๔ 

 

 

 

น ามาสู่วิสัยทัศน์ คือ คนไทยมีสุขภาวะอันยั่งยืน หมายถึง คนไทยมี
สุขภาวะดีครบท้ัง ๔ ด้าน ได้แก่ กาย จิต สังคม ปัญญา 

Orem D.E., Graw-Hall, 
 (2001, p. 265). 

ทฤษฎีทางการพยาบาลของ Orem ประกอบด้วย ๓ ทฤษฎีท่ี
ส าคัญ ได้แก่ ๑) ทฤษฎีดูแลตัวเอง (self-care theory) ๒) ทฤษฎี
ความพร่องในการดูแลตนเอง (the theory of self-care deficit) 
๓) ทฤษฎีระบบพยาบาล (the theory of nursing system)  

ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล, 
(๒๕๕๓). 

เมื่อมีการบัญญัติค าว่าสุขภาวะหรือสุขภาพ หมายถึง 
สุขภาวะท่ีมีความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจและ สามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข มิใช่เพียงแต่ปราศจากโรค และความ
พิการเท่านั้น สุขภาพที่สมบูรณ์ของบุคคลนั้น  

สรุป การส่งเสริมสุขภาพเป็นกระบวนการเพื่อให้ประชาชนสามารถควบคุม และสร้างเสริม
สุขภาพของตนเอง เพื่อก่อให้เกิดผลในเงื่อนไขของการด าเนินชีวิตท่ีเอื้อสุขภาพ และป้องกันการเกิด
โรคในบุคคลและกลุ่มบุคคล การด ารงชีพของบุคคลอย่างมีสุขภาวะสมบูรณ์ท้ังกาย และจิตใจ มิใช่
เพียงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้น แต่รวมถึงการมีชีวิตท่ีมีร่างกายแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง มีความสุขอยู่ใน
สังคมในโลกปัจจุบัน ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การดูแลสุขภาพท่ีมีการบูรณาการ
ความรู้ดั้งเดิมเข้ากับการบ าบัดเสริม เพื่อส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะท่ีดี และป้องกันรักษาโรค ในปัจจุบันมี
การน าการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมไปใช้ในการบ าบัดรักษาคนไข้ ท าให้เกิดเป็นการแพทย์แบบองค์
รวมขึ้น การแพทย์แบบองค์รวมได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เปรียบเสมือนปรัชญาการสร้าง
สุขภาพ และการรักษาโรค ซึ่งจะพิจารณาองค์ประกอบทุกอย่างของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นร่างกาย จิตใจ 
และจิตวิญญาณ (ปัญญา) นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นไปท่ีการให้ผู้เข้ารับการบ าบัดเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการบ าบัดรักษา  
 

๒.๓.๑ แนวคิด ทฤษฎี ด้านพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ 
การวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของ

ประชาชน ในจังหวัดระยอง” ค าว่า พฤติกรรม+สุขภาพ=พฤติกรรมสุขภาพ คือ การประพฤติปฏิบัติ
ด้านสุขภาพ (Health) สภาวะความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย และจิตใจ และแนวคิดทฤษฎี ดัง
ผู้วิจัยได้ประมวลแนวคิดทฤษฎี น าเสนอเป็นล าดับ ดังนี้   

พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง การแสดงออกของส่ิงมีชีวิตในลักษณะต่างๆ ตาม
สภาพการณ์ สภาวะแวดล้อม และส่ิงกระตุ้นหรือส่ิงเร้า๑๘๒ การให้ความหมายพฤติกรรมว่า เป็น
ปฏิกิริยาหรือกิจกรรมทุกชนิดของส่ิงมีชีวิต พฤติกรรมของมนุษย์ หมายถึง ปฏิกิริยาต่างๆ ท่ีบุคคล
แสดงออกทั้งภายใน และภายนอกตัวบุคคล มีท้ังท่ีสังเกตได้ และสังเกตไม่ได้ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตาม

                                                 
๑๘๒ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์, พฤติกรรมสขุภาพและการพฒันาพฤตกิรรมสขุภาพ. เอกสารการสอน ชุดวิชา

สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข, (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 
๒๕๔๔), หน้า ๙.  



๕๕ 

 

 

 

สภาพสังคมวัฒนธรรม โดยได้รับอิทธิพลจากความคาดหวังของบุคคลในครอบครัว สถานการณ์ใน
ขณะนั้น๑๘๓  

ปฏิกิริยาหรือกิจกรรมทุกชนิดท่ีมนุษย์กระท า แม้ว่าจะสังเกตได้หรือไม่ได้ก็ตาม ส าหรับ
พฤติกรรมสุขภาพก็มีความหมายท านองเดียวกับพฤติกรรมท่ัวๆ ไปแต่มุ่งเน้นเฉพาะในเรื่องของสุขภาพ
อนามัยเช่น การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของร่างกาย ซึ่งได้แก่ การอาบน ้า แปรงฟัน 
ตัดเล็บ ท่ีแสดงออกดังตัวอย่างท่ียกมานี้ จะสามารถมองเห็น และสังเกตได้อย่างชัดเจนว่าบุคคล ได้
กระท าหรือปฏิบัติ๑๘๔ กิจกรรมใดๆ ท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งกระท าขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ซึ่ง
การกระท านี้อาจเป็นการป้องกันโรค หรือการค้นหาโรคในระยะท่ียังไม่เกิดอาการเด่นชัดขึ้นด้วย และ
แสดงอาการออก๑๘๕ กิจกรรมทุกประเภทท่ีเกี่ยวกับสุขภาพที่มนุษย์แสดงออกท้ังในด้านความรู้ เจตคติ 
และการปฏิบัติ ซึ่งจะสามารถสังเกตหรือวัดได้โดยทางตรง และทางอ้อม พฤติกรรมด้านการปฏิบัติท่ี
สังเกตมองเห็นได้นั้น อาจแยกประเภทได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ การปฏิบัติตามปกติวิสัยใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งจะเป็นการปฏิบัติท่ีเป็นการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค อีกประการหนึ่งคือ การ
ปฏิบัติเมื่อเจ็บป่วยซึ่งจะรวมถึงการปฏิบัติโดยท่ัวไป และการไปรับบริการรักษาพยาบาล และการ
ปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์หรือบุคลากรทางสาธารณสุข ๑๘๖ พฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องหรือมีผลต่อ
สุขภาพของบุคคล ครอบครัวหรือชุมชน ไม่ว่าจะในลักษณะท่ีท าให้เกิดผลดีหรือผลเสียต่อสุขภาพ 
พฤติกรรมสุขภาพ เป็นการจ าแนกพฤติกรรมตามแนวคิดทางสาธารณสุข ซึ่งหมายถึง การปฏิบัติหรือ
แสดงออกของบุคคลในการกระท า หรืองดเว้นการกระท าในส่ิงท่ีมีผลต่อสุขภาพ  

โดยอาศัยความรู้ความเข้าใจ เจตคติ และการปฏิบัติตนทางสุขภาพท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
อย่างเหมาะสม๑๘๗ ความสามารถในการแสดงออกเกี่ยวกับสุขภาพท้ังทางด้านความรู้ เจตคติ การ
ปฏิบัติ และทักษะโดยเน้นในเรื่องพฤติกรรมสุขภาพที่สามารถสังเกต และวัดได้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใน
เรื่องสุขภาพการวัดพฤติกรรมสุขภาพ๑๘๘ โดยผ่านพฤติกรรม ๔ ด้าน คือ การออกก าลังกาย การไม่สูบ

                                                 
๑๘๓ประภาเพ็ญ สุวรรณ , ทัศนคติ :   การวัดผลและการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมอนามัย , 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๒) หน้า ๒๗-๒๘.  
๑๘๔Twaddle, อ้างใน ประภาเพ็ญ สุวรรณ , ทัศนคติ :  การวัดผลและการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม

อนามัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๒) หน้า ๒๘.  
๑๘๕Kals adn Cobbs., “Health behavior, illness behavior and sck role behavior”, Health 

and illness behavior. Achieves of Environmental Health, 1966 12, 246-266, อ้างใน (สันติ ธรรมชาติ, 
๒๕๔๕), หน้า ๕. 

๑๘๖ประภาเพ็ญ  สุวรรณ, ทัศนคติ : การวัดการเปลีย่นแปลง และพฤติกรรมอนามัย, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์ พีรพัฒน์, ๒๕๓๒), หน้า ๒๐๒ 

๑๘๗เฉลิมพล  ตันสกุล, พฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสุข
ศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์, ๒๕๔๓), หน้า ๑๗. 

๑๘๘Rosenstock I.M., Why People uae Healthservices, (Mibank Memorial Fund Quart, 
1996) : pp. 328-335.  



๕๖ 

 

 

 

บุหรี่ การควบคุมอาหาร และการรักษาความสะอาดของร่างกาย๑๘๙ การวัดพฤติกรรมสุขภาพโดย
แบ่งเป็นพฤติกรรมเฉพาะ ๖ ด้าน ได้แก่ การกิน การออกก าลังกาย การใช้ยา และการหลีกเล่ียงจาก
การเสพสารท่ีไม่มีประโยชน์การก าจัดความเครียด การรักษาความปลอดภัย การพบแพทย์เพื่อตรวจ
สุขภาพ๑๙๐  ปฏิกิริยาต่างๆ ท่ีบุคคลนั้นแสดงออกมาท้ังภายใน และภายนอกร่างกายตัวบุคคลซึ่ง ได้
แบ่งพฤติกรรมออกเป็น ๓ ด้าน คือ  

๑) พฤติกรรมด้านพุทธิปัญญา (Cognitive Domain)  
๒) พฤติกรรมด้านทัศนคติ (Affective Domain)  
๓) พฤติกรรมด้านการปฏิบัติ (Psychomotor Domain)๑๙๑ 

นักจิตวิทยา มหาวิทยาลัยแบรนดีส์ ได้พัฒนาทฤษฎี ท่ีรู้จักกันมากท่ีสุดทฤษฎีหนึ่งขึ้นมา 
Maslow ระบุว่าบุคคลจะมีความต้องการท่ีเรียงล าดับจากระดับพื้นฐานมากท่ีสุดไปยังระดับต่ าสุด ดังนี้  

๑) ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) ได้แก่ ความต้องการในปัจจัย 
๔ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย และยารักษาโรค  

๒) ความต้องการความมั่นคง และปลอดภัย (Safety Needs) ได้แก่ ความต้องการ
ความมั่นคงในชีวิต หน้าท่ีการงานหรือความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน  

๓) ความต้องการทางสังคม (Social Needs) ได้แก่ ความต้องการความรัก และการ
ย่อมรับจากคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อนหรือบุคคลอื่นๆท่ีอยู่ในสังคม  

๔) ความต้องการ การยกย่อง (Esteem Needs) ได้แก่ ความต้องการการยกย่องนับ
หน้าถือตาจากคนในสังคม  

๕) ความต้องการประสบความส าเร็จสูงสุดในชีวิต (Self-Actualization Needs) 
ความ ต้องการความสมหวังของชีวิต คือ ความต้องการระดับสูงสุด๑๙๒  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑๘๙สุชาติ โสมประยูร, หลักสูตรการสอนสุขศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๒๕), หน้า ๔๔.             
๑๙๐Walsh, V.R., Health belief and practices of runner versus nonrunners, (Nursing 

Research, 1985) : pp. 353-356. 
๑๙๑ Benjamin S. Bloom และ Masia 1985 อ้างถึงใน อุษณีย์ วรรณาลัย, การรับรู้ความสามารถใน

การปฏิบัติตามกระบวนการวินิจฉัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล, (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีล าปาง, ๒๕๕๐). 
๑๙๒Maslow, Abraham H., “otivation and Persoality.2 nd. (New York : Harper & Row 

Publishers, 1970, p. 286. (Novabizz, 2553). 



๕๗ 

 

 

 

จากค ากล่าวของนักวิชาการแต่ละท่านดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวลแนวคิด
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องของความหมาย การบริหาร สามารถสรุป ความส าคัญเป็นตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๒.๖ สรุป แนวคิด ทฤษฎี ด้านพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาวะ 
 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลักทฤษฎี 
ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์, 
 (๒๕๔๔, หน้า ๙). 

พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง การแสดงออกของส่ิงมีชีวิตใน
ลักษณะต่างๆ ตามสภาพการณ์ สภาวะแวดล้อม และส่ิงกระตุ้นหรือ
ส่ิงเร้า 

Kals adn Cobbs.,  
อ้างใน : 
 สันติ ธรรมชาติ, 
 (๒๕๔๕, หน้า ๕). 

พฤติกรรม หมายถึงกิจกรรมใดๆ ท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งกระท า
ขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ซึ่งการกระท านี้อาจเป็นการป้องกัน
โรคหรือการค้นหาโรคในระยะท่ียังไม่เกิดอาการเด่นชัดขึ้นด้วย แสดง
อาการออก 

เฉลิมพล  ตันสกุล, 
 (๒๕๔๓, หน้า ๑๗). 

พฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องหรือมีผลต่อสุขภาพของบุคคล ครอบครัว
หรือชุมชน ไม่ว่าจะในลักษณะท่ีท าให้เกิดผลดีหรือผลเสียต่อสุขภาพ 
พฤติกรรมสุขภาพ เป็นการจ าแนกพฤติกรรมตามแนวคิดทาง
สาธารณสุข ซึ่งหมายถึง การปฏิบัติหรือแสดงออกของบุคคลในการ
กระท า  

Rosenstock I.M.,  
(1996 : p.p. 328-335). 

ความสามารถในการแสดงออกเกี่ยวกับสุขภาพท้ังทางด้าน
ความรู้ เจตคติ การปฏิบัติ และทักษะโดยเน้นในเรื่องพฤติกรรม
สุขภาพท่ีสามารถสังเกต และวัดได้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่อง
สุขภาพการวัดพฤติกรรมสุขภาพ 

Walsh, V.R.,  
(1985 : p.p. 353-356). 

การวัดพฤติกรรมสุขภาพโดยแบ่งเป็นพฤติกรรมเฉพาะ ๖ ด้าน 
ได้แก่ การกิน การออกก าลังกาย การใช้ยา และการหลีกเล่ียงจากการ
เสพสารท่ีไม่มีประโยชน์การก าจัดความเครียด การรักษาความ
ปลอดภัย การพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพ  

Benjamin S. Bloom และ  
Masia 1985  
อ้างใน : อุษณีย์ วรรณาลัย,  
(๒๕๕๐). 

ปฏิกิริยาต่างๆ ท่ีบุคคลนั้นแสดงออกมาท้ังภายใน และภายนอก
ร่างกายตัวบุคคลซึ่ง ได้แบ่งพฤติกรรมออกเป็น ๓ ด้าน คือ ๑) 
พฤติกรรมด้านพุทธิปัญญา (Cognitive Domain) ๒) พฤติกรรมด้าน
ทัศนคติ (Affective Domain) ๓) พฤติกรรมด้านการปฏิบัติ 
(Psychomotor Domain) 

สรุป กระบวนการสุขภาวะ จะเป็นการด าเนินงานปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นสาเหตุ
ของการเจ็บป่วย กิจกรรมครอบคลุม ๓ ด้าน คือ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น
ต่อการพัฒนาพฤติกรรมุขภาพ และการปรับสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม ต่อการพัฒนาพฤติกรรม      
มนุษย์ ในบุคคล และกลุ่มบุคคลเพื่อสุขภาวะ การพัฒนาสุขภาวะ ต้องเช่ือมโยงกันในการปฏิบัติด้าน
กริยาหรือมีพฤติกรรมท่ีดีต่อสุขภาวะ ๔ มิติ คือ สุขภาวะทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และทางปัญญา  



๕๘ 

 

 

 

ดังต่อไปนี้ 
๑) สุขภาวะทางกาย (Physical Health)  
สุขภาวะองค์รวม มี ๔ มิติ ส่วนด้านทางกาย การพัฒนาในทางพระพุทธศาสนา โดยร่างกาย

มีส่วนส าคัญต่อปัจจัยต่างๆท้ังภายในภายนอก ของร่างกายมีอิทธิพลต่อการเกิดโรค ดั งผู้วิจัยได้
ประมวลแนวคิด ทฤษฎีด้านสุขภาวะองค์รวมได้น าเสนอเป็นล าดับ ดังต่อไปนี้ 

ค าสอนในพระพุทธศาสนามีลักษณะเป็นองค์รวมในความหมายต่างๆ ทุกค าสอนใน
หลักธรรมซึ่งอาจย้อนไปพิจารณาต้ังแต่จุดเริ่มต้น ก็มีลักษณะเป็นแบบองค์รวมไม่เอียงไปทางมุ่ง
แสวงหา และเสพแต่ความสุขทางกาย บ ารุงบ าเรอจนเกินพอดีท่ีเรียกว่า กามสุขัลลิกานุโยค๑๙๓ การมุ่ง
แต่ความหลุดพ้น และการมีอิสระจนกระท่ังมุ่งท าลาย และจ ากัดความต้องการความจ าเป็นทางกาย 
โดยอาจมองเอียงสุดถึงความสมบูรณ์ทางกาย เป็นอุปสรรคต่อชีวิตและจิตใจท่ีเรียกว่า อัตตกิลมถานุ
โยค๑๙๔ พระพุทธเจ้าทรงสละความสุขสุดโด่งทางกาย โดยการแสวงหาความสุขทางจิต และมุ่งด าเนิน
ชีวิตอีกแบบในการละต่อสุขภาวะทางกายถึง ๖ ปีดังกล่าว จึงหันมาดูแลสุขภาวะทางกาย ด้วยการเข้า
ใจความพอดีท่ีเรียกว่า ทางสายกลาง มัชฌิมปฏิปทา ตามกฎแห่งเหตุผล และความเป็นไปตาม
องค์ประกอบ และตัวแปรท่ีพอดีท่ีเรียกว่า มัชเฌนธรรมเทศนา๑๙๕ สมดังพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า 
“บุคคลในโลกนี้เป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในท่ีใดๆ เขาก็จะเป็นผู้มีโรคน้อย” การ
ไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนว่า เป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะแก่การบ าเพ็ญเพียรอย่างยิ่ง และพระองค์ทรงตรัส 
ถึงความส าคัญ ของการมีสุขภาพร่างกายดีมีสุข๑๙๖ ดังมีพระด ารัสตรัสว่า หากร่างกายเจ็บป่วยไม่      
เยียวยาได้แล้ว เรายังการเยียวยารักษาด้านจิตใจได้ ดังเรื่องท่ีปรากฎว่า มีพระภิกษุทุพพลภาพหนัก 
ระยะสุดท้ายพระพุทธองค์ทรงเยียวยารักษาด้านจิตใจ และทรงมีพระด ารัสว่า แม้ร่างกายจะเจ็บหนัก
แต่ยังสามารถพัฒนาจิตให้ไปสู่การบรรลุธรรมได้”๑๙๗ สุขภาวะท่ีสมบูรณ์ทางร่างกาย หมายถึง ร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง คล่องแคล่ว มีก าลัง ไม่เป็นโรค ไม่พิการ มีส่ิงแวดล้อมท่ีส่งเสริมสุขภาพ โดยใน
การแพทย์แบบองค์รวมจะเน้นไปท่ีการคลายความตึงของกล้ามเนื้อโดยการถ่ายทอดพลังงานผ่าน
ทางการนวด ได้แก่ วารีบ าบัด การพอกหน้าด้วยผักและโคลนพอก การบ าบัดโดยการสัมผัส๑๙๘       
สุขภาวะทางกาย มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

(๑) พฤติกรรมด้านการบริโภคอาหาร   
การรับประทานอาหาร มีท้ังคุณ และท้ังโทษแก่มนุษย์ การขาดอาหารท าให้เกิดเป็น

โรคได้ และรับประทานอาหารมากเกินไปหรือไม่เหมาะสมก็ท าให้เกิดโรคได้เช่นกัน ๑๙๙ โภชนาการ 
                                                 

๑๙๓วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓/๑๘. 
๑๙๔วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๔/๑๘. 
๑๙๕ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๙๙/๓๔๘. 
๑๙๖อง .ปญ จก. (ไทย) ๒๒/๕๓/๙๒. 
๑๙๗อง .ปญ จก. (ไทย) ๒๒/๑๒๑/๒๐๑. 
๑๙๘ดวงกมล ศักด์ิเลิศสกุล, อ้างใน ประเวศ วะสี, สุขภาพในฐานะอุดมการณของมนุษย, พิมพครั้งที่ ๓, 

(นนทบุรี : ส านักงานปฏิรูปสุขภาพสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, ๒๕๔๓). 
๑๙๙

 พินิจ กุลวณิชย์, การสร้างเริมสุขภาพครบวงจร, ฝ่ายวิจัยสาธารณสุข , (ภาควิชาการอนามัย
ครอบครัว : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๗), หน้า ๒.  



๕๙ 

 

 

 

หมายถึง อาหารที่เข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายสามารถน าไปใช้ประโยชน์ด้านการ เจริญเติบโต มีสุขภาพดี
และซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายได้ โภชนาการจัดเป็นวิทยาศาสตร์  แขนงหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ความส าคัญของอาหารต่อสุขภาพ ทุกคนต้องการมีสุขภาพแข็งแรง  

จึงจ าเป็นต้องบริโภคอาหารท่ีจ าเป็นต่อร่างกายในปริมาณท่ีเหมาะสม และเพียงพอ
ต่อความต้องการ ของร่างกาย ดังนั้น เราจึงควรเข้าใจความส าคัญของโภชนาการต่อชีวิตความ
เป็นอยู่๒๐๐ พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง การแสดงออกของบุคคลท้ังค าพูด กิริยา ท่าทาง และการ
กระท าท่ีผู้อื่นเห็นได้ในการเลือกรับบริโภคอาหาร และส่ิงต่างๆ พฤติกรรมทุกชนิดมีความมุ่งหมาย คือ 
ความต้องการเสมอ พฤติกรรมการบริโภคท่ีปฏิบัติเสมอๆ จนเคยชินเรียกว่า นิสัยการบริโภคหรือ
บริโภคเป็นนิสัย๒๐๑ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร หมายถึง การปฏิบัติหรือการแสดงออกเกี่ยวกับการ
กินท่ีบุคคลกระท าเป็นประจ า เป็นการแสดงออกทั้งทางด้านการกระท า และความคิด ความรู้สึกต่างๆ
ต่อการบริโภคอาหาร  

ถ้าบุคคลได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักโภชนาการแล้วก็จะส่งผลให้บุคคลมีภาวะ
โภชนาการท่ีดี ในทางตรงข้าม ถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องจะส่งผลให้เกิดปัญหาทางโภชนาการตามมา๒๐๒ การ
บริโภคอาหาร หมายถึง การประพฤติปฏิบัติหรือแสดงออกเกี่ยวกับการเลือก บริโภคอาหาร ถูก
สุขลักษณะ โดยเป็นลักษณะความชอบ ปฏิบัติเสมอๆจนกลายเป็นความเคยชินท่ีผู้บริโภคจะต้องน ามา
พิจารณาในการเลือกปรุง และรับประทานของตนเองและครอบครัว๒๐๓  

ดังนั้น การรับประทานอาหาร มีท้ังคุณ และโทษแก่มนุษย์การขาดอาหารท าให้เป็น
โรคได้ และรับประทานอาหารมากเกินไปหรือไม่เหมาะสมก็ท าให้เกิดโรคได้เช่นกัน  

(๒) พฤติกรรมด้านการออกก าลังกาย 
การออกก าลังจะเห็นได้ว่า การเดินจงกรมมีส่วนส าคัญต่อการบริการกาย และใจท่ีดี

แก่ผู้ปฏิบัติได้ ดังนั้น พฤติกรรมการออกก าลังกายของพระสงฆ์จึงมีให้เห็นในรูปแบบของการท ากิจวัตร 
ท่ีสามารถส่งเสริมต่อการมีสุขภาพท่ีดีได้อยู่สม่ าเสมอ ดังมีตัวอย่างเรื่อง การ เดินจงกรม มีพุทธพจน์
ตรัสไว้ว่า ภิกษุท้ังหลายอานิสงส์แห่งการเดินจงกรม ๕ ประการ” ดังนี้  คือ  

๑) เป็นผู้มีความอดทนต่อการเดินทางไกล  
๒) เป็นผู้มีความอดทนต่อการบ าเพ็ญเพียร  
๓) เป็นผู้มีอาพาธน้อย 
๔) อาหารที่กิน ด่ืม เค้ียว ล้ิมแล้วย่อยได้ง่าย 

                                                 
๒๐๐ค้วน หนูขาว, เทคนิคการสอนและการวัดผลสุขศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : อักษรบัณฑิต. ๒๕๔๙), 

หน้า ๑. 
๒๐๑ดุษฎี  สุทธปรียาศรี , ความสัมพันธ์ ปัญหาโภชนาการและพฤติกรรมมนุษย์ ในโภชนศาสตร์

สาธารณสุข, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๙), หน้า ๘๖๖. 
๒๐๒กัลยา ศรีมหันต์, ศึกษาภาวะโภชนาการ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนในเขต

อ าเภอเมืองราชบุรี, วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๑). 
๒๐๓นรินทร์  สังข์รักษา และคณะ, “เรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนในจังหวัดนครปฐม”, 

งานการวิจัย, (ส านักงานสาธารณสุข นครปฐม, ๒๕๕๒), หน้า ๑๕. 



๖๐ 

 

 

 

๕) สมาธิที่ได้เพราะการเดินจงกรมต้ังอยู่นาน๒๐๔   
การเคล่ือนไหวของการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ท าให้เกิดความแข็งแรงสมบูรณ์

ของร่างกายในด้านการป้องกันโรค คือ ช่วยลดความเส่ียง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดโรคเรื้อรังท่ีส าคัญ เช่น 
โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และหลอดเลือดความดันโลหิตสูง ความอ้วน๒๐๕ การออกก าลังกาย หมายถึง 
การออกแรงทางกายท่ีท าให้ร่างกายแข็งแรงท้ังระบบโครงสร้าง และท าให้กล้ามเนื้อสามารถรวมกัน
ต่อต้าน และเอาชนะแรงบังคับจิตใจตนเองล่วงต่อพฤติกรรมต่างๆ๒๐๖  

การออกก าลังกาย หมายถึง การท่ีท าให้ร่างกายได้ใช้พลังงานหรือก าลังงานท่ีมีอยู่ใน
ตัวนั้น เพื่อให้ร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเกิดการเคล่ือนไหวนั่นเอง เช่น การเดิน การกระโดด 
การวิ่ง การท างานหรือในการเล่นกีฬา การออกก าลังกายแต่ละกิจกรรม ร่างกายต้องใช้ก าลังงานมาก
น้อยแตกต่างกันไป ตามลักษณะของงานนั้นว่ามากน้อยหรือเบาแค่ไหนหรือนานเท่าไร ๒๐๗ การออก
ก าลังกายเป็นการใช้แรงกล้ามเนื้อ และแรงกายให้เคล่ือนไหวเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง มี สุขภาพดี โดย
จะใช้กิจกรรมใดเป็นส่ือก็ได้ เช่น การบริหาร เดินเร็ว วิ่งเหยาะหรือการฝึกท่ีไม่มุ่งการแข่งขันเพื่อเป็น
การออกก าลังกายเบาๆ๒๐๘    

การออกก าลังกาย จึงมีผลดีต่อการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจได้ ดังนี้   
๑) ช่วยในการดึงเอาเนื้อเยื่อไขมันบริเวณกล้ามเนื้อมาใช้สร้างพลังงาน ท าให้

เนื้อเยื่อไขมันบริเวณกล้ามเนื้อลดลง และหดตัวดีข้ึน 
๒) ระดับโคเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์ในเลือดลดลง 
๓) ช่วยลดปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้ เนื่องจากมีการ

ละลายของไฟบริน ล่ิมเลือดไม่เกาะตัวกัน และน้ าตาลในเลือดลดลง เนื่องจากการเพิ่มของ อินซูลิน 
และการเพิ่มความทนทานของกลูโคสและความไวของอินซูลินขณะออกก าลังกาย 

๔) ช่วยลดความเคร่งเครียดในจิตใจ เป็นการลดการกระตุ้นการท างานของ อด
รีนาลีนซึ่งมีผลกระตุ้นการท างานของหัวใจ และกล้ามเนื้อ๒๐๙   

                                                 
๒๐๔ที.ปา. (ไทย) ๑๑ / ๒๔๗ /  ๒๐๒.  
๒๐๕พินิจ กุลละวณิชย์, การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ, ในคู่มือการส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ, 

๑๑-๑๓, ส านักงานส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย, บรรณาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การส่งเคราะห์ทหาร
ผ่านศึก, ๒๕๔๐), หน้า ๑๔-๑๙.  

๒๐๖จรวยพร ธรณินทร์, ออกก าลังกาย และกี่ฬาเพื่อสุขภาพ , (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เลิฟแอนด์ลิฟ
เพรส,  ๒๕๓๔), หน้า ๗๑-๗๒ 

๒๐๗วรศักด์ิ เพียรชอบ, หลักและวิธีการสอน วิชาพลศึกษา , (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช,  
๒๕๕๓), หน้า ๓๗. 

๒๐๘สมบัติ กาญจนิจ และสมหวัง  จันทรุไทย , พฤติกรรมการออกก าลังกาย ทบทวนองค์ความรู้
สถานการณ์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยสู่สุขภาพที่ยืนยาว ,  (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพัฒนาวิชาการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๔๑), หน้า ๕ 

๒๐๙สุเอ็ด  คชเสนี, “กรณีศึกษาโรคเรื้อรัง และโรคหัวใจขาดเลือด”, คลนิกิ, ปีที่ ๑๔ (ฉบับที่ ๓, พ.ค. 
๒๕๓๑), หน้า ๓๔๐. 



๖๑ 

 

 

 

ดังนั้น การออกก าลังกาย เป็นกิจกรรมการเคล่ือนไหวของร่างกายอย่างมีแบบแผน โดยมี
การก าหนด ระยะเวลาในการอบอุ่นร่างกาย และระยะผ่อนคลายร่างกายท่ีถูกต้อง และมีการกระท า
เป็นประจ าก่อให้เกิดการเสริมสร้างสมรรถภาพ และคงไว้ให้มีสุขภาพที่ดี และแข็งแรง  

(๓) พฤติกรรมการใช้สารเสพติด 
สารเสพติด คือ ยาหรือสารเคมีท่ีเสพเข้าสู่ร่างกายแล้วท าให้เกิดพิษเรื้อรังต่อร่างกาย

ของผู้เสพ และก่อให้เกิดความเส่ือมโทรมทางร่างกาย และจิตใจของผู้เสพ และยังก่อความเส่ือมโทรม
ไปถึงสังคม ในอดีตสารเสพติด ได้แก่ ฝ่ิน เฮโรอีน มอร์ฟีน แต่ในปัจจุบัน มียาไอร์ ยาบ้า ยาอีร์ สารเสพ
ติดได้กลายเป็นปัญหาท้ังทางเศรษฐกิจ และสังคมประเทศ๒๑๐ สารเสพติดหรือวัตถุใดๆ เมื่อเสพเข้า
ร่างกาย โดยวิธี กิน ฉีด สูบดมหรือด้วยวิธีใดก็ตาม แล้วเป็นผลต่อร่างกาย และจิตใจ ของผู้ใช้นั้น คือ 
ใช้ยาเกินขนาด-เมื่อหยุดมีอาการ-ผู้ใช้ยาเป็นเวลานานผลร้ายต่อสุขภาพมีพฤติกรรมขาดไม่ได้๒๑๑ 
ความหมาย ค าว่า สุรา คือ สุรามีผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมของผู้เสพ ต่างหากท่ี
เป็นเหตุผลส าคัญให้สุรามีบทบาทส าคัญทางสังคมแทบทุกแห่งหนจนกระท่ังปัจจุบัน สุราเป็นส่ิงเสพติด 
ในบางสังคม สุราเป็นสิริมงคล และส่ิงต้องห้าม และในท านองเดียวกันสุราก็มีสรรพคุณเป็นยาส าหรับ
บางคน ขณะท่ีให้โทษต่อสุขภาพมีมากกว่า๒๑๒ การสูบบุหรี่ มีอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ ท้ังจากการสูด
ควันบุหรี่และ การเค้ียวใบยาสูบ มีสถิติการตายมากกว่าคนไม่สูบบุหรี่ถึงร้อยละ ๓๐-๘๐ การลด
ปริมาณสารทาร์นิโคติน ในบุหรี่จะช่วยลดการเส่ียงต่อโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรค
ระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร และมีผลต่อระบบสืบพันธุ์๒๑๓ 

สารเสพติด เป็นการกระท าของบุคคล คือ กิน ฉีด สูบดมหรือด้วยวิธีใดก็ตาม แล้วเป็นผลต่อ
ร่างกาย และจิตใจ และคนรอบข้างรวมทั้งมีผลเสียต่อเศรษฐกิจ สังคม และประเทศ 

(๔) พฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัย  
สุขภาพอนามัยของบุคคลท่ัวไปและพระภิกษุ เน้นเรื่องความรู้ประมาณ ว่าเป็นหลัก

ส าคัญของพระพุทธศาสนา พระศาสดาทรงห้ามพระภิกษุฉันอาหาร ในภาชนะเดียวกัน และทรงห้าม
พระภิกษุดื่มน้ าในถ้วยหรือท่ีใส่น้ าเดียวกัน๒๑๔ ทรงห้ามพระภิกษุ ถ่ายอุจจาปัสสาวะ บ้วนน้ าลายลงใน
ของเขียวและน้ า๒๑๕ ทรงห้ามรับผู้เป็นโรคพึงรังเกียจ เช่น โรคเรื้อน เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา๒๑๖ 
ทรงชักชวนให้ปลูกสวน ปลูกป่า เป็นการได้บุญคู่เคียงไปกับงานด้านสังคมสงเคราะห์อื่นๆ เช่น สร้าง

                                                 
๒๑๐มานพ ประภาษานนท์, แข็งแรง-อายุเกนิรอ้ย ด้วยวิธีรักษาสุขภาพแบบองค์รวม, (กรุงเทพมหานคร : 

ชบาพับลีชชิ่ง เวิร์ก, ๒๕๕๐), หน้า ๒๗. 
๒๑๑อรวรรณ หุ่นดี, ยา และสิ่งเสพติดให้โทษ, (กรุงเทพมหานคร : อักษรบัณฑิต, ๒๕๓๒), หน้า ๖๕. 
๒๑๒พระไพศาล วิสาโล, ประวัติศาสตร์การบริโภคสุราในประเทศไทย,  คณะกรรมการระบาดวิทยา

แห่งชาติ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย, ๒๕๓๗), หน้า ๑-๒. 
๒๑๓ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์, บุหรี่เป็นอันตรายที่ถูกมองข้าม, วารสารโรคมะเร็ง, ปีที่ ๑๓, ฉบับที่ ๕๐,  

(๒๕๔๘).  
๒๕๑วิ.ม. (ไทย) ๒/๔๗๒/๓๓๒. 
๒๕๒วิ.ม. (ไทย) ๒/๕๖๘/๔๓๐. 
๒๑๖วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๐๑/๑๕๐. 



๖๒ 

 

 

 

สะพาน ให้น้ าใช้น้ าด่ืม ให้ท่ีอยู่อาศัยวนโรปสูตร๒๑๗ ทรงห้ามพระภิกษุ ตัดหรือท าลายต้นไม้ และทรง
ห้ามพระภิกษุเผาป่า๒๑๘ ทรงก าหนดข้อปฏิบัติ เกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย ท่ีเรียกว่า เสนาสนวัตร เกี่ยวกับส้วม 
ท่ีเรียกว่า วัจจกุฎีวัตร ให้ช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ปล่อยให้สกปรกรกรุงรัง๒๑๙    

 
 
 
 
 
 

จากค ากล่าวของนักวิชาการแต่ละท่านดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวลแนวคิด
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องของความหมาย การบริหาร สามารถสรุป ความส าคัญเป็นตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๒.๗ สรุป แนวคิดท่ีเกี่ยวกับสุขภาวะทางกาย (Physical Health)  

 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลกัทฤษฎ ี
กัลยา ศรีมหันต์, (๒๕๔๑). พฤติกรรมการบริโภคอาหาร หมายถึง การปฏิบัติหรือการ

แสดงออกเกี่ยวกับการกินท่ีบุคคลกระท าเป็นประจ า เป็นการ
แสดงออกทั้งทางด้านการกระท า และความคิด ความรู้สึกต่างๆต่อ
การบริโภคอาหาร ถ้าบุคคลได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักโภชนาการ
แล้วก็จะส่งผลให้บุคคลมีภาวะโภชนาการท่ีดี ในทางตรงข้าม ถ้า
ปฏิบัติไม่ถูกต้องจะส่งผลให้เกิดปัญหาทางโภชนาการตามมา 

พินิจ กุลวณิชย์,  
(๒๕๔๗, หน้า ๒). 

การรับประทานอาหาร มีท้ังคุณและ ท้ังโทษแก่มนุษย์ การขาด
อาหารท าให้เกิดเป็นโรคได้ และรับประทานอาหารมากเกินไป
หรือไม่เหมาะสมก็ท าให้เกิดโรคได้เช่นกัน 

นรินทร์  สังข์รักษาและคณะ , 
(๒๕๕๒, หน้า ๑๕). 

การบริโภคอาหาร หมายถึง การประพฤติปฏิบัติหรือแสดงออก
เกี่ยวกับการเลือก บริโภคอาหารถูกสุขลักษณะ โดยเป็นลักษณะ 
ผู้บริโภคจะต้องน ามาพิจารณาในการเลือกปรุงและรับประทาน  

สมบัติ กาญจนิจ (๒๕๔๑, หน้า 
๕) 

การออกก าลังกายเป็นการใช้แรงกล้ามเนื้อ และแรงกายให้
เคล่ือนไหวเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดี โดยจะใช้กิจกรรมใด
เป็นส่ือก็ได้ การบริหาร เดินเร็ว วิ่งเหยาะหรือการฝึกท่ีไม่มุ่งการ

                                                 
๒๑๗วิ.ม. (ไทย) ๗/๔๓๐-๔๓๑/๒๓๖-๒๓๙. 
๒๕๖ส .ส. (ไทย) ๑๕/๑๔๖/๔๖. 
๒๕๗วิ.ม. (ไทย) ๗/๓๕๔/๒๓๓. 
๒๕๘ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๔/๔๐. 
๒๕๙วิ.ม. (ไทย) ๒/๘๗๘/๕๖๙. 



๖๓ 

 

 

 

แข่งขันเพื่อเป็นการออกก าลังกาย  
อรวรรณ หุ่นดี, (๒๕๓๒, หน้า 
๖๕). 

สารเสพติดหรือวัตถุใดๆ เมื่อเสพเข้าร่างกาย โดยวิธี กิน ฉีด 
สูบดมหรือด้วยวิธีใดก็ตาม แล้วเป็นผลต่อร่างกาย และจิตใจ ของ
ผู้ใช้นั้น คือ ใช้ยาเกินขนาด-เมื่อหยุดมีอาการ-ผู้ใช้ยาเป็นเวลานาน
ผลร้ายต่อสุขภาพมีพฤติกรรมขาดไม่ได้ 

ชูชาติ  
อารีจิตรานุสรณ์,  
(๒๕๔๘). 

การสูบบุหรี่ มีอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ ท้ังจากการสูดควัน
บุหรี่และ การเค้ียวใบยาสูบ มีสถิติการตายมากกว่าคนไม่สูบบุหรี่
ถึงร้อยละ ๓๐-๘๐ การลดปริมาณสารทาร์นิโคติน ในบุหรี่จะช่วย
ลดการเส่ียงต่อโรคต่างๆ โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจ มีผล
ต่อระบบสืบพันธุ์ 

สรุป สุขภาวะท่ีสมบูรณ์ และเช่ือมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุลท้ังกาย จิตใจ สังคม 
ปัญญา โดยมีสุขอนามัยดี และชีวิตก็มีคุณค่า ได้แก่ การลด ละ เลิก ด้านโภชนาการ อาหารท่ีเข้าสู่
ร่างกายแล้วร่างกายสามารถน าไปใช้ประโยชน์ด้านการ เจริญเติบโต มีสุขภาพดี และซ่อมแซมส่วน
ต่างๆของร่างกายได้ โภชนาการจัดเป็นวิทยาศาสตร์ แขนงหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับความส าคัญของอาหาร
ต่อสุขภาพ ทุกคนต้องการมีสุขภาพแข็งแรง จึงจ าเป็นต้องบริโภคอาหารที่จ าเป็นต่อร่างกายในปริมาณ
ท่ีเหมาะสม และเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย การออกก าลัง การหลีกเล่ียงส่ิงเสพติด (สาร
เสพติด) สุขอนามัย สภาพแวดล้อม และสังคม ท่ีเพียบพร้อม (สัปปายะ)  

๒) สุขภาวะทางจิต (Mental Health)  
สุขภาวะองค์รวม มี ๔ มิติ ส่วนด้านทางจิต การพัฒนาในทางพระพุทธศาสนา โดยร่างกายท่ี

มีส่วนส าคัญต่อสุขภาพจิต การมีสุขภาพจิตดีจะสามารถเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างดีท้ังใน
สถานการณ์ปกติ และไม่ปกติ สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ จิตมีอิทธิพลต่อการเกิดโรค ดังผู้วิจัยได้
ประมวลแนวคิด ทฤษฎีน าเสนอเป็นล าดับ ต่อไป 

โอวาทปาฏิโมกข์ว่า “การไม่ท าบาปท้ังปวง การท ากุศลให้ถึงพร้อม การท าจิตของตนให้ผ่อง
แผ้ว”การท าจิตให้บริสุทธิ์ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ด ารงจิตให้บริสุทธิ์ ด้วยการท าจิตให้อยู่กับปัจจุบัน
กาลทุกขณะและการท าจิตให้ว่าง ดังมีพระพุทธพจน์ว่า ภิกษุท้ังหลาย ไม่เศร้าโศกถึงอดีต ไม่คิดถึง
อนาคต ก าหนดรู้ปัจจุบันเป็นการตรัสพระพุทธพจน์๒๒๐ สมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงมุ่งผลทาง
ปฏิบัติให้ทุกคน จัดการกับชีวิตท่ีเป็นอยู่จริงๆ เช่น ทรงสอนมนุษย์ให้รู้จักตนเอง รู้จักร่างกาย และจิต
ของตนจะได้บ ารุงรักษาร่างกาย และจิตใจให้ด ารงอยู่อย่างปกติ คือ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ดัง
ปรากฏ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา๒๒๑ การมีสุขภาพจิตท่ีดีจะสามารถเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างดี
ท้ังใน สถานการณ์ปกติ และไม่ปกติสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ เกณฑ์ในการพิจารณาผู้ท่ีมี
สุขภาพจิตท่ีดี สุขทางใจ (เจตสิกสุข) คือความส าราญทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยสุขท่ีเป็นความ
ส าราญ ซึ่งเกิดจากเจโตสัมผัส สุขเวทนาท่ีเป็นความส าราญ พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญสุขทางใจเป็น

                                                 
๒๒๐ที.ม. (ไทย) ๑๐/ ๙๐/ ๕๐-๕๑.  
๒๒๑ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๗๒๒/๔๖๒.  



๖๔ 

 

 

 

เลิศกว่าสุขใดๆ๒๒๒ สุขภาวะทางจิต ท่ีดีย่อมได้พบกับความสุข ในคัมภีร์อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาตสุข
วรรค มีกล่าวไว้มาก ท่านจ าแนกความสุขออกไปท้ัง โดยประเภท และโดยระดับ เป็นคู่ๆ เช่น สุขของ
คฤหัสถ์กับสุขของบรรพชิต๒๒๓ จิตใจเป็นตัวเช่ือม ระหว่างภายใน และภายนอกตัวอย่าง เช่น การท า
สมาธิ เทคนิคการ Deep Relaxations เพื่อเป็นการเพิ่มสมาธิ และช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ได้การท าสมาธิและการใช้น้ ามันสมุนไพร Mass therapy และการกดจุด ซึ่งเป็นการท าให้มีการ
เคล่ือนไหวของพลังงานภายใน๒๒๔ การมีสุขภาพจิต ท่ีดีของมนุษย์หรือการมีสุขภาพจิตท่ีดี เช่น มีจิตใจ
เบิกบานแจ่มใสอยู่เสมอ ไม่มีความวิตกกังวลใดๆมีแนวคิดท่ีถูกต้อง๒๒๕ สุขภาพจิตมีความส าคัญในการ 
ปฏิบัติเพื่อให้อายุยืนย่อมจะเห็นได้ไม่ยากนัก “จิตเป็นนาย กายเป็น บ่าว” ถ้าจิตไม่ปกติ กายก็ไม่ปกติ
ตามไปด้วย ถ้ากายไม่ปกติ แต่จิตยังอยู่ในสภาพท่ียังไม่เลวนัก จิตใจท่ีสดใสแช่มช่ืนไม่เพียงแต่ช่วยให้
อายุยืนยาว ยังท าให้ชีวิตเป็นสุขอีกด้วย การบริหารจิตจึงมีความส าคัญไม่น้อย วิธีการฝึกจิตมีอยู่หลาย 
ทุกความหมาย และทุกมิติ๒๒๖ สุขภาพ+จิต คือ ความเป็นสุข+ใจ ดังลักษณะของผู้มีสุขภาพจิตดีมี มี
สุขภาพกายดี มีสุขนิสัยดี ในเรื่องการพักผ่อน การออกก าลังกาย การรับประทานอาหาร  และการ
รักษาความสะอาดสามารถเผชิญกับความจริง โดยไม่แสดงพฤติกรรมเกินกว่าเหตุ เมื่อพบอุปสรรคจะ
พยายามใช้วิธีแก้ปัญหาโดยตรง ไม่หลีกหนีปัญหา มีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง มีความ
เคารพตนเอง และผู้อื่น มีเจตคติท่ีดีต่อชีวิต มีเป้าหมายความสนใจ และวิธีการไปสู่เป้าหมายใน
ขอบเขตท่ีสังคมยอมรับ๒๒๗ สุขภาวะทางจิตใจ หมายถึง จิตใจท่ีมีความสุข รื่นเริง คล่องแคล่ว ไม่มี
ความเครียด มีสติสัมปชัญญะ และความคิดอ่านตามควรแก่อายุ๒๒๘   

ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือธรรมะกับสุขภาพ ความมีสุขภาพอนามัยทางจิตท่ีดีของหลวงพ่อ
พุทธทาส ได้แบ่งโรคออกเป็น ๓ ประเภท คือ  

๑) สุขภาวะทางกาย ได้แก่ ความเจ็บป่วยที่เกิดข้ึนกับร่างกาย  
๒) สุขภาวะทางจิต ได้แก่ โรคจิตท่ีเกี่ยวเนื่องกันอยู่กับกาย  

                                                 
๒๒๒ส .ส. (ไทย) ๑๕/๑๐/๑๐.  
๒๒๓อง .ทุก. (ไทย) ๒๐/๖๕/๑๐๓.  
๒๒๔ดวงกมล ศักด์ิเลิศสกุล,  อ้างใน Mathai, Miller, Walter B. Criminal behavior system. (New 

York : Rinhart-Winston. 2005). 
๒๒๕สุชา และสุรางค์ จันทร์เอม, จิตวิทยาทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : ไทยพัฒนาพาณิชย์, 

๒๕๔๐), หน้า ๒.  
๒๒๖พัฒน์ สุจ านงค์, อนามัยชุมชน, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช , 

๒๕๓๗),หน้า ๒.   
๒๒๗ผ่องพรรณ  เกิดพิทักษ์, “สขุภาพจติเบือ้งต้น”, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บัณฑิตการพิมพ์, 

๒๕๓๐), หน้า ๑๙.  
๒๒๘ดวงกมล ศักด์ิเลิศสกุล,  อ้างใน ประเวศ วะสี, สุขภาพในฐานะอุดมการณของมนุษย. พิมพครั้งที่ ๓, 

(นนทบุรี : ส านักงานปฏิรูปสุขภาพสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, ๒๕๔๓). 



๖๕ 

 

 

 

๓) สุขภาวะทางวิญญาณ ได้แก่ การท่ีวิญญาณหรือจิตส่วนลึกประกอบด้วยกิเลส 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอวิชชาหรือมิจฉาทิฏฐิเมื่อคนมีความเห็นผิดก็เป็นเหตุให้คิดผิด กับผู้ท่ีมีความ
ผิดปกติทางจิต และต้องท าการรักษากับจิตแพทย์๒๒๙ 

 
จากค ากล่าวของนักวิชาการแต่ละท่านดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวลแนวคิด

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องของความหมาย การบริหาร สามารถสรุป ความส าคัญเป็นตาราง ดังนี้ 
 

ตารางที่ ๒.๘ สรุป แนวคิดท่ีเกี่ยวกับสุขภาวะทางจิต ( Mental Health )  
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลักทฤษฎี 
ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล, 

๒๕๔๙ อ้างถึงใน 
Mathai, Miller, Walter B. 

(2005). 

จิตใจเป็นตัวเช่ือม ระหว่างภายใน และภายนอกตัวอย่าง 
เช่น การท าสมาธิ เทคนิคการ Deep Relaxations เพื่อเป็นการ
เพิ่มสมาธิ และ ช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้การท าสมาธิ 
และการใช้น้ ามันสมุนไพร Mass therapy และการกดจุด ซึ่งเป็น
การท าให้มีการเคล่ือนไหวของพลังงานภายใน 

พัฒน์ สุจ านงค์, 
(๒๕๓๗, หน้า ๒). 

สุขภาพจิตมีความส าคัญในการ ปฏิบัติเพื่อให้อายุยืนย่อมจะ
เห็นได้ไม่ยากนัก “จิตเป็นนาย กายเป็น บ่าว” ถ้าจิตไม่ปกติ กาย
ก็ไม่ปกติตามไปด้วย ถ้ากายไม่ปกติ แต่จิตยังอยู่ในสภาพท่ียังไม่
เลวนัก จิตใจท่ีสดใสแช่มช่ืนไม่เพียงแต่ช่วยให้อายุยืนยาว ยังท าให้
ชีวิตเป็นสุขอีกด้วย การบริหารจิตจึงมีความส าคัญไม่น้อย วิธีการ
ฝึกจิตมีอยู่หลาย ทุกความหมาย และทุกมิติ 

ผ่องพรรณ  เกิดพิทักษ์, 
(๒๕๓๐, หน้า ๑๙) 

สุขภาพ+จิต คือ ความเป็นสุข+ใจ ดัง ลักษณะของผู้มี
สุขภาพจิตดีมี มีสุขภาพกายดี มีสุขนิสัยดี ในเรื่องการพักผ่อน 
การออกก าลังกาย การรับประทานอาหาร และการรักษาความ
สะอาด สามารถเผชิญกับความจริง โดยไม่แสดงพฤติกรรมเกิน
กว่าเหตุ เมื่อพบอุปสรรคจะพยายามใช้วิธีแก้ปัญหาโดยตรง 

ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล, 
อ้างถึงใน ประเวศ วะสี, 

(๒๕๔๓). 

สุขภาวะทางจิตใจ หมายถึง จิตใจท่ีมีความสุข รื่นเริง 
คล่องแคล่ว ไม่มีความเครียด มีสติสัมปชัญญะ และความคิดอ่าน
ตามควรแก่อายุ  

พระราชวรมุน ี
(ป.อ. ปยุต โต), 

(๒๕๔๕, หน้า ๑๖๗-๑๖๘). 

ส าหรับในมุมมองของนักวิชาการว่าสุขภาพจิตท่ีดีนั้นต้องมี
การพัฒนาจิตท้ัง ๓ ด้าน ดังต่อไปนี้ ๑) สภาพจิต หมายถึง สภาพ
จิตใจมีความพอใจความสุขสามารถทนอยู่ในสภาพต่างๆได้ดี ๒) 
สมรรถจิต หมายถึง มีความสามารถในการท างาน สามารถระดม

                                                 
๒๒๙พุทธทาสภิกขุ (อิน ทปญ โญ), ธรรมะกับสุขภาพ ความมีสุขภาพอนามัยทางจิตที่ดี , (ธรรมทานมูลนิธิ

องค์การพ้ืนฟูพระพุทธศาสนา, มูลนิธิเผยแพร่ชีวิตประเสริฐ, ม.ป.ท., ๒๕๔๙), หน้า ๑๑.   



๖๖ 

 

 

 

ความคิด ๓) คุณภาพจิต หมายถึง มีน้ าใจท่ีจะเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่อ
ผู้อื่น  

สรุป การมีสุขภาพจิตท่ีดีสามารถปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมโดยไม่จ าเป็นจะต้องปล่อยให้
เป็นไปตามอ านาจของส่ิงแวดล้อมทุกอย่าง แต่ไม่เอาแต่ใจตัวเองหรือไม่ค านึงถึงผู้อื่น ในเรื่องสุขภาวะ 
การสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวม ดังกล่าวเป็นหลักท่ีจะวัดผลสุขภาวะด้านต่างๆของการพัฒนาชีวิต 
ว่าได้รับการพัฒนาครบถ้วนหรือไม่ การมีสุขภาวะท่ีสมบูรณ์ วัดผลได้เช่นเดียวกับการวัดผล เป้าหมาย
ของมรรคมีองค์ ๘ หรือไตรสิกขา ๓ โดยใช้หลักทางพระพุทธศาสนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และปัญญา
ภาวนา  

๓) สุขภาวะทางสังคม (Social Health)  
สุขภาวะองค์รวม มี ๔ มิติ ส่วนด้านทางสังคม การพัฒนาในทางพระพุทธศาสนา โดยกาย 

จิต ท่ีมีส่วนส าคัญต่อสุขภาพทางสังคม การอยู่ในสังคมท่ีดีจะสามารถเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
ดีท้ังในสถานการณ์ปกติ และไม่ปกติ สามารถอยู่ในโลกปัจจุบันที่มีการเปล่ียนแปลงรวดเร็วได้ ดังผู้วิจัย
ได้ประมวลแนวคิด ทฤษฎีได้น าเสนอเป็นล าดับ ดังต่อไปนี้ 

สุขภาวะท่ีสมบูรณ์ทางสังคม หมายถึง ความสามารถในการอยู่ร่วมกันในสังคม มีความสุข 
สันติภาพ มีระบบการบริการท่ีดี๒๓๐ การส่งเสริมสุขภาพ ของบุคคลควบคู่กับการเสริมสร้างสุขภาพของ
สังคมจากนั้นจึงออกไปสู่ชุมชน มิติทางสังคมหรือสุขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกันด้วยดี มี
ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมท่ีมีความยุติธรรม มีความเสมอภาค มีภราดาภาพมีสันติ มีความ
เป็นประชาสังคม มีระบบบริการท่ีดี๒๓๑ สุขภาวะทางสังคม คือ สุขภาวะท่ีเกิดจากการอยู่รวมกันด้วยดี
ของกลุ่มคน ในขนาดและลักษณะต่างๆ เช่น ในครอบครัว ในชุมชน ในสถานท่ีท างาน ในเมือง และใน
สังคมขนาดใหญ่๒๓๒ สุขภาวะทางสังคม กล่าวคือ ความสุขในครอบครัว ในท่ีท างาน อยู่รวมกันด้วย
ด้วยดี ในสังคมเอื้ออาทรช่วยเหลือกัน๒๓๓ กลุ่มเพื่อนรักษ์สุขภาพ มีแรงสนับสนุนจากครอบครัว และ
สังคมแนวคิดเรื่องสุขภาพองค์รวม มาจากความคิดพื้นฐานท่ีว่า มนุษย์แต่ละคนนั้นประกอบด้วยกาย 
และจิตใจ ในขณะเดียวกันก็มิอาจแยกตัวอยู่โดดเด่ียวได้ หากยังต้องมีความสัมพันธ์กับผู้คนใน
สังคม๒๓๔ ประชาชนมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันไม่มีการเอารัดเอาเปรียบเคารพในสิทธิของกันและกัน 
ปราศจากอาชญากรรม ครอบครัว ชุมชน และสังคมมีความกลมเกลียวกัน ผู้คนมีส่วนร่วมอย่างพร้อม
เพรียงในการสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม มิใช่อะไรอื่นหากเป็นหัวใจหลักของการสร้างเสริมสุขภาวะ
                                                 

๒๓๐ดวงกมล ศักด์ิเลิศสกุล, อ้างใน สันต์ หัตถีรัตน์, สิทธทิีจ่ะอยูห่รอืตาย และการดแูลผูป้ว่ยทีห่มดหวงั, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์หมอชาวบ้าน, ๒๕๔๘).  

๒๓๑ศิวพร อึ้งวัฒนา, กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข แนวคิดสุขภาพองค์รวม, (คณะพยาบาลศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๖), หน้า ๒๔.  

๒๓๒มูลนิธิสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐ ซอย, คลีนิคหมอรุ่งเรือง, (กรุงเทพมหานคร-ประทุม
ธานี ; ๒๕๕๘) 

๒๓๓สืบค้นจากแหล่งที่มาจาก Ottawa charter, อ้างใน วสันต์ ศิลปะสุวรรณ, ความสุขครอบครัว : 

๒๕๔๐), หน้า ๖๘. 
๒๓๔พระไพศาล วิสาโล, สุขภาพวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม, อ้างใน ทวีทอง หงส์วิวัฒน์และจันทร์เพ็ญ 

ประดับบก, เครือข่ายงานวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ, (กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๓), หน้า ๒๑. 



๖๗ 

 

 

 

แบบองค์รวม๒๓๕ ข้อมูลสุขภาวะสังคม เป็นเครือข่าย ท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร ท่ีสะท้อนมิติ
สุขภาพในภาพกว้างหรือสุขภาวะ ท่ีอาจจะครอบคลุมสุขภาพในมิติของความสุข รวมถึงสุขภาพทาง
ปัญญา และสุขภาพในมิติของครอบครัว ชุมชน สังคม ได้แก่ เครือข่ายข้อมูลความสุข  และสุขภาพ
ปัญญา เครือข่ายข้อมูลครอบครัว เครือข่ายข้อมูลสุขภาวะชุมชน และเครือข่ายข้อมูลปัจจัยทางสังคมท่ี
กระทบสุขภาพ ซึ่งแต่ละเครือข่ายมีประเด็น และด าเนินงาน ดังนี้ 

๑) สภาวะครอบครัว ท่ีสะท้อนท้ังด้านโครงสร้างบทบาท ความสัมพันธ์ การพึ่งพา
ตนเอง และการเกื้อกูลสังคม เพื่อเป้าหมายการมีครอบครัวท่ีเข้มแข็งและอบอุ่น ท้ังนี้ในการด าเนินงาน
ของเครือข่าย จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาดัชนีช้ีวัดครอบครัวอบอุ่น และการพัฒนาเครื่องมือ และระบบ
ข้อมูลข่าวสารสภาวะครอบครัว รวมถึงการจัดท ารายงานสถานการณ์ด้านครอบครัวของสังคมไทย 

๒) สุขภาวะชุมชน เป็นเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาวะชุมชน  ท่ีเน้นความ
เข้มแข็งของชุมชน อันเป็นปัจจัยท่ีเอื้อต่อการมี สุขภาพท่ีดีของคนในชุมชน  ผ่านปัจจัยทาง
สังคม วัฒนธรรม และศักยภาพชุมชน ท้ังนี้ในการด าเนินงานของเครือข่าย จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ดัชนีช้ีวัดชุมชนเข้มแข็ง และการพัฒนาเครื่องมือและระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาวะชุมชน  รวมถึงการ
จัดท ารายงานสถานการณ์ชุมชนเข้มแข็งของสังคมไทย 

๓) ปัจจัยทางสังคมท่ีกระทบสุขภาพ เป็นเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลปัจจัยทาง
สังคมท่ีกระทบสุขภาพ ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเรียนรู้ ส่ือ ระบบธรรมาภิบาล เพื่อใช้
อธิบายอิทธิพล ของปัจจัยดังกล่าวต่อสุขภาพ ท้ังนี้ในการด าเนินงานของเครือข่าย จะเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาดัชนีช้ีวัดปัจจัยทางสังคม และการพัฒนาเครื่องมือ และระบบข้อมูลข่าวสารปัจจัยทางสังคม 
รวมถึงการจัดท ารายงานสถานการณ์ปัจจัยทางสังคมท่ีกระทบสุขภาพ๒๓๖ 

 
 
 
 
 
 
 
จากค ากล่าวของนักวิชาการแต่ละท่านดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวลแนวคิด

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องของความหมาย การบริหาร สามารถสรุป ความส าคัญเป็นตาราง ดังนี้ 
 

ตารางที่ ๒.๙ สรุป แนวคิดท่ีเกี่ยวสุขภาวะทางสังคม (Social Health)  
 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลักทฤษฎี 

ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล, สุขภาวะท่ีสมบูรณ์ทางสังคม หมายถึง ความสามารถในการ
                                                 

๒๓๕โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, ปรากฎการณ์ในชีวจิต บอกอะไรกับสังคมไทย,  (มูลนิธิโกมลคีมทอง ; 
๒๕๔๒), หน้า ๒๑.  

๒๓๖ แหล่งที่มา : ส านักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาวะ, เขตสาทร : กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๘).  



๖๘ 

 

 

 

อ้างถึงในสันต์ หัตถีรัตน์, 
(๒๕๔๘). 

อยู่ร่วมกันในสังคม มีความสุข สันติภาพ มีระบบการบริการท่ีดี 

ศิวพร อึ้งวัฒนา, 
(๒๕๔๖, หน้า ๒๔). 

การส่งเสริมสุขภาพ ของบุคคลควบคู่กับการเสริมสร้าง
สุขภาพของสังคมจากนั้นจึงออกไปสู่ชุมชน มิติทางสังคมหรือสุข
ภาวะทางสังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกันด้วยดี มีครอบครัว
อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมท่ีมีความยุติธรรม มีความเสมอภาค 
มีภราดาภาพมีสันติ มีความเป็นประชาสังคม มีระบบบริการท่ีดี 

มูลนิธิสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง, (๒๕๕๘). 

 

สุขภาวะทางสังคม คือ สุขภาวะท่ีเกิดจากการอยู่รวมกัน
ด้วยดีของกลุ่มคน ในขนาดและ ลักษณะต่างๆ เช่น ในครอบครัว 
ในชุมชน ในสถานท่ีท างาน ในเมืองและในสังคมขนาดใหญ่ 

Ottawa charter, 1986, 
อ้างในวสันต์ ศิลปะสุวรรณ 

(๒๕๔๐, หน้า ๖๘). 

สุขภาวะทางสังคม กล่าวคือ ความสุขในครอบครัว ในท่ี
ท างาน อยู่รวมกันด้วยด้วยดี ในสังคมเอื้ออาทรช่วยเหลือกัน 

พระไพศาล วิสาโล, 
อ้างใน ทวีทอง หงส์วิวัฒน ์

จันทร์เพ็ญ ประดับบก, 
(๒๕๕๓, หน้า ๒๑). 

กลุ่มเพื่อนรักษ์สุขภาพ มีแรงสนับสนุนจากครอบครัว และ 
สังคมแนวคิดเรื่องสุขภาพองค์รวม มาจากความคิดพื้นฐานท่ีว่า 
มนุษย์แต่ละคนนั้นประกอบด้วยกาย และ จิตใจ ยัง ต้องมี
ความสัมพันธ์กับผู้คนในสังคม  

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 
(๒๕๔๒, หน้า ๒๑). 

ประชาชนมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันไม่มีการเอารัดเอา
เปรียบเคารพในสิทธิของกันและกัน ปราศจากอาชญากรรม 
ครอบครัว ชุมชน และสังคมมีความกลมเกลียวกัน ผู้คนมีส่วน
ร่วมอย่างพร้อมเพรียงในการสร้างสรรค์ชุมชน และสังคม มิใช่
อะไรอื่นหากเป็นหัวใจหลักของการสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์
รวม 

 
สรุป สุขภาวะทางสังคม คือ ความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น อันได้แก่ สมาชิกใน

ครอบครัว เพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงาน และเพื่อนบ้าน ท้ังนี้มีการแสดงให้เห็นว่า การสนับสนุนของสังคม มี
ส่วนส าคัญในการช่วยให้ร่างกาย สามารถฟื้นตัวจากโรคภัยไข้เจ็บได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยลด
ผลกระทบของความเครียด ท่ีมีต่อสุขภาวะทางกาย และทางอารมณ์ (จิต) รวมท้ังยังช่วยลดอัตราการ
เจ็บป่วย และอัตราตายด้วย ส าหรับพื้นฐานทางสังคมนั้น จะส่งผลกระทบอย่างมาก ต่อพฤติกรรมหรือ
วิถีการด ารงชีวิตของบุคคลนั้น โปรแกรมด้านสุขภาวะทางสังคม อาจรวมถึงโปรแกรมการดูแลเด็กหรือ
ผู้ปกครอง การจัดกลุ่มสนับสนุนด้านสุขภาพ ปรากฎการณ์ของสังคมโลกท่ีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ 
การเมือง ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมท่ีเกิดขึ้นในส่วนหนึ่งของโลกส่งผลกระทบอันรวดเร็ว ในสถาน
ประกอบการต่างๆ เช่น วัดและโรงเรียน สังคมจะเลวร้ายอยู่ในยุคโลการภิวัตน์อย่างไรก็ตาม เราควรใช้
ปัญญาพิจารณาเหตุปัจจัย ในการด าเนินชีวิตประจ าวันด้วยปัญญา  

 
๔) สุขภาวะทางปัญญา (Health Intellectual) 



๖๙ 

 

 

 

สุขภาวะองค์รวม มี ๔ มิติ ส่วนด้านปัญญา (จิตวิญญาณ) การพัฒนาในทางพระพุทธศาสนา 
โดยใช้ปัญญาพิจารณา ความรอบรู้ เท่าทันโลกปัจจุบันและใช้ปัญญาในการฝึกจิตให้เป็นสมาธิ และ 
การเจริญสตินั้นเอง ดังผู้วิจัยได้ประมวลแนวคิด ทฤษฎี ด้านสุขภาวะองค์รวมได้น าเสนอเป็นล าดับ 
ดังต่อไปนี้ 

พระราชบัญญัติแห่งชาติได้ก าหนดไว้ว่า สุขภาพทางปัญญา หมายความว่า ความรู้ท่ัว รู้เท่า
ทันและ ความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผลแห่งความดี ความช่ัวความมีประโยชน์ และความมีโทษซึ่ง
น าไปสู่ความปีติในจิตใจ อันดีงาม และเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ สุขภาวะท่ีสมบูรณ์ทางจิตวิญญาณ๒๓๗ สุขภาวะ
ทางปัญญา หมายถึง ความสุขท่ีเกิดจากการด าเนินชีวิตด้วยปัญญา ปัญญาในท่ีนี้นอกจากความ
หมายถึงความรู้สึกแล้ว ยังครอบคลุมถึงความคิด ความเช่ือ และความเห็นท่ีก่อประโยชน์๒๓๘ การ
พัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ต้องเริ่มจากการพัฒนาปัญญาแล้วน าไปสู่การพัฒนากาย จิต และ 
สังคม การพัฒนาท้ัง ๔ ส่วนต้องท าร่วมกันจึงจะเกิดสุขภาวะท่ีสมบูรณ์ สุขภาวะท่ีสมบูรณ์เกิดจากการ
เรียนรู้ท่ีดีจึงเป็นส่ิงประเสริฐท่ีสุด๒๓๙ ซึ่งมนุษย์สามารถท าได้การพัฒนาจิตด้วยปัญญา ความปกติสุข
เกิดจากปัญญา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สุขภาวะทางปัญญา หากคนไทยหันมาใส่ใจสุขภาวะทางปัญญา
ให้มากขึ้นสังคมไทยจะมีแต่ความสุข๒๔๐ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งขึ้นด้วยปัญญา ภูมิคุ้มกันความ
ทุกข์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันความทุกข์ให้เข้มแข็งได้ดี และรู้จักแก้ทุกข์ได้ด้วยปัญญา รวมท้ังมี
ความสุขจากการด าชีวิต ท่ีถูกต้องดีงาม จากการเป็นผู้ให้ และการท าดีเพื่อคนอื่นๆ ๒๔๑ สุขภาวะทาง
ปัญญา (จิตวิญญาณ) นั้นนับเป็นความสุขอันสุดยอดของมนุษย์ ซึ่งมนุษย์จะสุขได้เช่นนี้แสดงถึงการ
บรรลุเป้าหมายสูงสุดในชีวิต ในขณะเดียวกันก็ต้องปราศจากโรคหรือความพิการซึ่งเป็นการรักษา
เสถียรภาพ นอกจากนั้นในความหมายเช่นนี้ องค์การอนามัยโลกให้ความส าคัญกับคนท้ังคนไม่ใช่แต่ละ
ส่วน มองสุขภาพในบริบท๒๔๒   

ปัจจัยส าคัญท่ีสุดในการพัฒนาจิตวิญญาณ ในแทบทุกศาสนา คือ  
๑) การปฏิบัติซึ่งมักครอบคลุมท้ังมิติทางศีลธรรม ท่ีท าให้อยู่รวมกันเป็นสังคมได้  
๒) มิติทางภาวนาเป็นการภาวนาต่อการเจริญภาวนาแบบสมาธิสิกขา  

                                                 
๒๓๗ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, พระราชบญัญัตสิุขภาพแห่งชาติ, พ.ศ. ๒๕๕๐,        พิมพ์

ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร ; สหพัฒนไพศาล, ๒๕๕๐.  
๒๓๘ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๖๒๐/๓๔๐.  
๒๓๙ประเวศ วะสี, ทิศทางแพทย์แผนไทยกับความอยู่รอดในระบบแข็งขันเสรี , ใน วารสารโรงพยาบาล

ชุมชน, ปีที่ ๑๐ (๑), อ้างใน ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์, วารสารโรงพยาบาลชุมชน, ๒๕๕๒), หน้า ๒๑-๒๖. 
๒๔๐ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สุขภาพแท้ด้วยปัญญา วิถีชีวิตสู่สุขภาวะ

ทางปัญญา, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : เครือข่ายพุทธิกา, ๒๕๕๒), หน้า ๒๓. 
๒๔๑ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, พระราชบญัญัตสิขุภาพแหง่ชาติ, พ.ศ. ๒๕๕๐, พิมพ์ครั้งที่ 

๓, (กรุงเทพมหานคร ; สหพัฒนไพศาล, ๒๕๕๐).  
๒๔๒กระทรวงสาธารณสุข, แนวปฏบิตับิรกิารสขุภาพ ส าหรับศูนย์สุขภาพชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพ, 

(นนทบุรี : กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๔๖). 



๗๐ 

 

 

 

๓) มิติทางทางปัญญา คือ การเข้าใจสัจธรรมแห่งชีวิตอย่างลึกซึ้งโดยปัญญา๒๔๓    
สุขภาวะทางปัญญานับเป็นเรื่องท่ีส าคัญมากเป็นรากฐาน และเงื่อนไขส าคัญท่ีจะส่งผล

ต่อเนื่องถึงสุขภาวะทางกาย จิตใจ และสังคมโดยรวมซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็น ๓ ด้าน คือ คิดดี คิด
เป็น เห็นตรง วิธีท าให้เกิดปัญญาแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ คือ   

๑) สุตามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการสดับเล่าเรียน หรือถ่ายทอดต่อๆกันมา 
๒) จินตามยปัญญา ปัญญาเกิดความคิดการพิจารณาหาเหตุผลด้วยตนเอง 
๓) ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดการลงมือปฏิบัติ ฝึกหัดอบรม๒๔๔  

 
 
 
 
 
 
จากค ากล่าวของนักวิชาการแต่ละท่านดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวลแนวคิด

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องของความหมาย การบริหาร สามารถสรุป ความส าคัญเป็นตาราง ดังนี้ 
 

ตารางที่ ๒.๑๐ สรุป แนวคิดท่ีเกี่ยวกับสุขภาวะทางปัญญา (Health Intellectual)  
 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลักทฤษฎี 
ส านักงานคณะกรรมการ 
สุขภาพแห่งชาติ,  
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ สุ ข ภ า พ
แห่งชาติ, (๒๕๕๐), 

พระราชบัญญัติแห่งชาติได้ก าหนดไว้ว่า สุขภาพทางปัญญา 
หมายความว่า ความรู้ท่ัว รู้เท่าทันและ ความเข้าใจอย่างแยกได้ใน
เหตุผลแห่งความดี ความช่ัวความมีประโยชน์ และความมีโทษซึ่ง
น าไปสู่ความปีติในจิตใจ อันดีงาม และเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ สุขภาวะท่ี
สมบูรณ์ทางจิตวิญญาณ 

ขุ.เถร. (ไทย)  
๒๖/๖๒๐/๓๔๐. 

สุขภาวะทางปัญญา หมายถึง ความสุขท่ีเกิดจากการด าเนิน
ชีวิตด้วยปัญญา ปัญญาในท่ีนี้นอกจากความหมายถึงความรู้สึกแล้ว 
ยังครอบคลุมถึงความคิด ความเช่ือ และความเห็นท่ีก่อประโยชน์ 

ประเวศ วะสี,  
(๒๕๕๒, หน้า ๒๑-๒๖). 

การพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ต้องเริ่มจากการพัฒนา
ปัญญาแล้วน าไปสู่การพัฒนากาย จิตและ สังคม การพัฒนาท้ัง ๔ 
ส่วนต้องท าร่วมกันจึงจะเกิดสุขภาวะท่ีสมบูรณ์ สุขภาวะท่ีสมบูรณ์
เกิดจากการเรียนรู้ที่ดีจึงเป็นส่ิงประเสริฐท่ีสุด  

ส านักงานกองทุนสนับสนุน ซึ่งมนุษย์สามารถท าได้การพัฒนาจิตด้วยปัญญา ความปกติสุข

                                                 
๒๔๓โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, ผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการพัฒนาข้อนโยบาย, ร่างแผนยุทธศาสตร์แห่ชาติ, ว่า

ด้วยระบบสุขภาวะชุมชน, (คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ๒๕๕๖), หน้า ๒๓.  
๒๔๔ขุ.เถร. (ไทย) = ๒๖/๗๐๒/๔๒๒.  
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การสร้างเสริมสุขภาพ  
(๒๕๕๒, หน้า ๒๓).   

เกิดจากปัญญา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สุขภาวะทางปัญญา หากคน
ไทยหันมาใส่ใจสุขภาวะทางปัญญาให้มากขึ้นสังคมไทยจะมีแต่
ความสุข 

โกมาตร  จึง เสถี ยรทรัพย์ , 
(๒๕๕๖, หน้า ๒๓). 

ปัจจัยส าคัญท่ีสุดในการพัฒนาจิตวิญญาณ คือ ๑) การปฏิบัติซึ่ง
มักครอบคลุมท้ังมิติทางศีลธรรม ท่ีท าให้อยู่รวมกันเป็นสังคมได้ ๒) 
มิติทางภาวนาเป็นการภาวนาต่อการเจริญภาวนาแบบสมาธิสิกขา ๓) 
มิติทางทางปัญญา คือ การเข้าใจสัจธรรมแห่งชีวิตอย่างลึกซึ้ง  

กระทรวงสาธารณสุข,  
(๒๕๔๖).    

สุขภาวะทางปัญญา (จิตวิญญาณ) นั้นนับเป็นความสุขอันสุด
ยอดของมนุษย์ ซึ่งมนุษย์จะสุขได้เช่นนี้แสดงถึงการบรรลุเป้าหมาย
สูงสุดในชีวิต ในขณะเดียวกันก็ ต้องปราศจากโรค เป็นการรักษา
เสถียรภาพ นอกจากนั้นในความหมายเช่นนี้ องค์การอนามัยโลกให้
ความส าคัญกับคนท้ังคนไม่ใช่แต่ละส่วน มองสุขภาพในบริบท  

สรุป การมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สติปัญญาดี ซึ่งก็คือภาวะของพฤติกรรมการอยู่ดีเป็นสุข 
การน าเคล็ดลับง่ายๆ ท่ีจะช่วยยับยั้งภัยเงียบเหล่านี้ได้อย่างถาวร นั่นคือ การรับประทานอาหาร 
อาหารมีคุณและ อยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีดีบรรยากาศ ร่มรื่น คงหนีไม่พ้นวัด เพราะวัดเป็นสถานท่ี สะอาด 
สงบและสว่าง ส าคัญต่อส่วนอื่นๆของโลก การควบคุมก ากับดูแลในภาครัฐภาคเอกชน ให้การพัฒนา
เศรษฐกิจ มุ่งแต่การสร้างเม็ดเงิน จนท าลายส่ิงแวดล้อม ผู้ท่ีมีจิตปกติ จิตท่ีสมบูรณ์ตลอดเวลานั้นหาได้
ยาก แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาวะองค์รวม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกท่ีมองเรื่อง
สุขภาพอย่างครอบคลุมทุกมิติ  

ดังนั้น เมื่อเกิดสุขภาวะทางกาย ทางจิต ทางสังคมและทางปัญญา จะมีผลต่อมนุษย์สามทาง 
โดยทางแรก คือ เจตจ านงของมนุษย์ ท าให้มนุษย์กล้าเผชิญ จะมั่นคงจะมั่นใจอันเป็นรากฐานแรก ทาง
ท่ีสอง คือ อารมณ์ เป็นความรักใคร่ท่ีจะไปท าลายส่ิงต่างๆ การมีความรู้ความเข้าใจ ด้วยการน าหลัก
พุทธธรรมมาบูรณาการ ในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ (ประชาชน) เรียกหลักพุทธธรรม นั้นว่า ไตรสิกขา 
เป็นกระบวนการปฏิบัติหรือกระบวนการพัฒนา ๓ ด้าน ได้แก่  

๑) ศีล เป็นหลักการพัฒนาระดับความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมทางสังคม  
๒) สมาธิ เป็นหลัก การพัฒนาจิตใจให้มีสมรรถภาพ และประสิทธิภาพในการคิด

พิจารณา ตัดสินใจกระท าหรือไม่กระท าการใดๆ  
๓) ปัญญา เป็นหลักการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ รู้จักส่ิงท้ังหลายตามท่ีมันเป็นและ

สามารถแยกแยะวิเคราะห์สืบหาสาเหตุของส่ิงท้ังหลายได้ชัดแจ้ง ไตรสิกขาจึงเป็นกระบวนการพัฒนา
แบบบูรณาการ ด้านการส่งเสริมสุขภาวะ 

๒.๓.๒ แนวคิด ทฤษฎี ด้านการส่งเสริมสุขภาวะ  
ทฤษฎกีารดูแลเพื่อสุขภาพ คือ กระบวนการท่ีบุคคลสามัญชนคนหนึ่งๆท าหน้าท่ีด้วยตนเอง 

ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การวินิจฉัยโรคและการรักษาโรคในระดับพื้นฐานในระบบ
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บริการสาธารณสุข๒๔๕ แนวคิดการดูแลสุขภาพของตนเอง หมายถึง การดูแลสุขภาพเพื่อส่งเสริม
ตนเอง เป็นผลของการกระท าท่ีบุคคลกระท ากับตนเองหรือส่ิงแวดล้อมเพื่อให้ สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
เพื่อคงไว้ซึ่งการมีสุขภาพดี การดูแลสุขภาพของตนเอง๒๔๖ แนวคิดพฤติกรรมส่งเสริม ท่ีมีอิทธิพลต่อ
ภาวะสุขภาพ หมายถึง กิจกรรมท่ีจะช่วยยกระดับสุขภาพของบุคคลได้สูงขึ้น  และมีความผาสุกเกิด
ศักยภาพท่ีถูกต้องหรือสูงสุดของบุคคล ครอบครัว กลุ่มชน ชุมชนและสังคม ๒๔๗ กิจกรรมต่างๆท่ี
โดยบุคคทุกกลุ่มอายุและ การกระท าด้วยตนเองโดยปฏิบัติในทางบวก เพื่อคงไว้หรือเพิ่มระดับความ
ผาสุกของชีวิต (well-being) ความตระหนักในตนเอง และความส าเร็จของบุคคล พฤติกรรมท่ีช่วย
ส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ การพักผ่อนท่ีเพียงพอ การมีกิจกรรมต่างๆ
เพื่อลดความเครียด การมีภาวะโภชนาการท่ีเหมาะสม๒๔๘ องค์การอนามัยโลกได้ประกาศกฎบัตร
ออตตาวา (The Ottawa Charter for Health Promotion) และได้ให้ความหมาย “การส่งเสริม
สุขภาพ” ว่า หมายถึง กระบวนการการเพิ่มความสามารถของประชาชนในควบคุมดูแล และพัฒนา
สุขภาพของตนเองให้ดีขึ้น อันจะเป็นผลต่อสุขภาวะท่ีสมบูรณ์ทางกาย ทางจิตใจและสังคม ๒๔๙ การ
ส่งเสริมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง กิจกรรมทางส่ิงแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ การเมื อง 
การศึกษา นันทนาการและอื่นๆ ท่ีประกอบข้ึนเพื่อยังผลให้มีชีวิตท่ีเอื้อสุขภาพ และป้องกันการเกิดโรค
ในบุคคล และกลุ่มบุคคล๒๕๐ แนวทางการดูแลสุขภาพเดิมๆ ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ไม่สามารถท าให้
คนไทย แรงงานไทยมีสุขภาพหรือสุขภาวะท่ีดีได้ เราจึงจ าเป็นท่ีจะต้องแสวงหาแนวทางใหม่ๆ ในกาดรู
แลสุขภาพ แนวทางท่ีมองสุขภาพในเชิงบวก สุขภาพท่ีประกอบด้วยความสุข ท้ังทางกาย ทางใจ และ
ทางสังคม แนวทางท่ีมุ่งสร้างสุขภาพให้ดีขึ้น แทนการรอให้เจ็บป่วยเสียหายแล้วถึงรักษาซ่อมแซม 
แนวทางท่ีสามารถลดการพึ่งพิงยาและการรักษา แนวทางท่ีมองสุขภาพของผู้ใช้แรงงานแบบไม่แยก
ส่วน ว่าเป็นเกี่ยวกับงาน และไม่เกี่ยวกับงาน แต่มองสุขภาพทั้งหมดในลักษณะผสมผสาน และสุดท้าย
ท่ีส าคัญคือ เป็นแนวทางท่ีมุ่งให้ประชาชน และผู้ใช้แรงงานมีพลังความสามารถ ในการดูแลและพัฒนา

                                                 
๒๔๕Levin. L., “Self-care in health : Potentials and pitfalls. World Health Forum, (1981), 

p.p.177-184, Lockhart, C.A. Health care delivery in the United States. In Hitchcok, J.E. Schubert, 
P.E., P. E. & Thomas, S. A. Community health nursing : caring in action (1999. p.p. 41-61) 

๒๔๖Hill, L, & Smmith, Self-care Nursing Promotion of helth, (Newjersey : Prentice 
Hill,1985), p. 10.     

๒๔๗Murray, R.R. and Zetner.J.P., “Nursing assessment and health promotion strategies 
through the life span”, 4th ed, USA, : Appleton & lange. 1993, p. 569.  

๒๔๘Palank, C.L, “Determinants of health-promotive behavior”, The Nursing clinics of 
North Americas, Vol. (1991 ) : p. 816,  

๒๔๙สุนันทา  คุ้มเพชร, “อิทธิพลของพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตนเอง  การมีส่วน  ร่วมในชุมชน และ
ความต้องการ”บริการสวัสดิการสังคมต่อภาวะสุขภาพจิตผู้อายุ ในอ าเภอเมือง จังหวัดระนอง”, วิทยานิพนธ์ศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปกร, ๒๕๔๕). 

๒๕๐Castillo-Salgado อ้างถึงใน ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์. อาชีวอนามัยภูมิภาค : สถานการณ์และแนวทาง
พัฒนา. (นครปฐม : ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข, ๒๕๔๓), หน้า ๒๙. 
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ตนเอง รวมถึงคนรอบข้างได้๒๕๑ ด้านทรัพยากรและการจัดการ สถานประกอบการขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ก็มีความพร้อมในการสร้างเสริมสุขภาพ เพราะมีงบประมาณ มีเจ้าหน้าท่ีทางด้านความ
ปลอดภัย และสุขภาพอยู่ในระดับหนึ่ง มีคณะกรรมการชุดต่างๆ ท่ีมีความรู้ความสามารถ ในการจัดท า
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆดีอยู่แล้วจึงย่อมไม่เป็นการยากล าบาก ท่ีจะขยายบทบาทของ
คณะกรรมการเหล่านั้น เข้าไปในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพ และความจริงแล้ว ในปัจจุบันก็มี
กิจกรรมทางด้านสุขภาพ และความปลอดภัยอยู่บ้างแล้ว เพียงแต่กลวิธียังไม่ครอบคลุมเบ็ดเสร็จ และ
การด าเนินการยังขาดการบูรณาการด้านต่างๆ เข้าด้วยกันท าให้ขาดพลังท่ีจะสร้างเสริมซึ่งกัน และกัน 
ผลท่ีได้จึงยังไม่ชัดเจน หากทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกัน ช่วยกันแก้ไขจุดด้อย น าวิธีการท่ีมีคุณภาพมาใช้ ก็
ย่อมจะเห็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีสุขภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น องค์กรเข้มแข็ง เป็นส่วนหนึ่งของการ
ร่วมสร้างสังคม ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นได้๒๕๒ 

แนวคิด ทฤษฎี การดูแลสุขภาพพบว่า ปัจจัยด้านความรู้-การรับรู้ (Cognitive-perceptual 
factors) เป็นกระบวนการขั้นแรกของการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย ปัจจัยย่อยท่ีส าคัญ ๖ ประการ คือ  

๑) ความส าคัญของสุขภาพ (The Importance of Health)  
๒) การรับรู้การควบคุมสุขภาพ (Perceived Control of Health)  
๓) การรับรู้ความสามารถในตน (Perceived Self-efficacy)  
๔) ค าจ ากัดความของสุขภาพ (Definition of Health)  
๕) การรับรู้ต่อภาวะสุขภาพ (Perceived Health Status)  
๖) การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (Percieved benefits of 

Health-Promotion Behaviors)๒๕๓ 
กิจกรรมท่ีบุคคลกระท าเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ท่ีดีโดยส่วนรวม และการมีศักยภาพท่ี

ถูกต้องสมบูรณ์ของบุคคลครอบครัว ชุมชน และสังคม จากนั้นได้พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ
จากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม ภายใต้พื้นฐานของงานวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ และพฤติกรรม
สุขภาพที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ ๓ ประการ คือ  

๑) เพื่อน าเสนอแนวคิดท่ีใช้ในการอธิบายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคคล  
๒) เพื่อทดสอบสมมติฐานอันเกิดจากการสังเกต   
๓) เพื่อผสมผสานงานวิจัยอื่นๆ ท่ีมีความเกี่ยวพันกับการส่งเสริมสุขภาพเอง๒๕๔    

 

                                                 
๒๕๑

 แหล่งที่มา : ส านักงานที่ปรึกษา กรมอนามัย, อยู่เย้นเป็นสุข สนุกกับงาน เพ่ือสาธารณะ, 
(กรุงเทพมหานคร : กรมอนามัย, ๒๕๕๘). 

๒๕๒ นิพรรณพร วรมงคล, สุขภาพดี ชีวีสดใส อนาคตก้าวไกล, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (นนทบุรี กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๔) 

๒๕๓นพ.เมธี พงษ์กิตติหล้า, คู่มือการดูแลสุขภาพโรคอันตรายที่ควรทราบ แนวทางการป้องกัน พร้อมวิธี
รักษา, กองอนามัยการเจริญพันธ์ กรมอนามัย, โรงพิมพ์เลี่ยงเซียงจงเจริญ, กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๒, หน้า ๑, 

๒๕๔Pender N.J. “Health Promoting in Nursing Practice”, (Norwalk : Appleton Century, 
1988, p. 4. 
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จากค ากล่าวของนักวิชาการแต่ละท่านดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวลแนวคิด
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องของความหมาย การบริหาร สามารถสรุป ความส าคัญเป็นตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๒.๑๑ สรุป แนวคิด ทฤษฎี ด้านการส่งเสริมสุขภาวะ  
     

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลักทฤษฎี 
Levin. L., Schubert, P.E., 

& Thomas, 
S. A. (1999.p.p. 41-61) 

ทฤษฎีการดูแลเพื่อสุขภาพ คือ กระบวนการท่ีบุคคลสามัญชนคน
หนึ่งๆท าหน้าท่ีด้วยตนเอง ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 
การวินิจฉัยโรคและการรักษาโรคในระดับพื้นฐานในระบบบริการ
สาธารณสุข 

Murray, R.R. and 
Zetner.J.P., 

(1993, p. 569). 

แนวคิด พฤติกรรมการส่งเสริม ท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพ 
หมายถึง กิจกรรมท่ีจะช่วยยกระดับสุขภาพของบุคคลได้สูงขึ้น และมี
ความผาสุกเกิดศักยภาพท่ีถูกต้องหรือสูงสุดของบุคคล ครอบครัว กลุ่ม
ชน ชุมชนและ สังคม  

Palank, C.L, 
(1991 : p. 816), 

ส่งเสริมสุขภาพ ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในทางบวก เพื่อคงไว้หรือ
เพิ่มระดับความผาสุกของชีวิต  ความตระหนักในตนเอง และ
ความส าเร็จของบุคคล พฤติกรรมท่ีช่วยส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การ
ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ การพักผ่อนท่ีเพียงพอ การมีกิจกรรม
ต่างๆเพื่อลดความเครียด การมีภาวะโภชนาการท่ีเหมาะสม 

สุนันทา  คุ้มเพชร, 
(๒๕๔๘). 

องค์การอนามัยโลกได้ประกาศกฎบัตรออตตาวา ได้ให้ความหมาย 
การส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง กระบวนการการเพิ่มความสามารถของ
ประชาชนในควบคุมดูแล และพัฒนาสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้น อันจะ
เป็นผลต่อสุขภาวะท่ีสมบูรณ์ทางกาย ทางจิตใจ และสังคม        

Castillo-Salgado อ้างใน 
ทวีทอง หงษ์วิวัฒน.์ 
(๒๕๔๓, หน้า ๒๙). 

การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง กิจกรรมทางส่ิงแวดล้อม 
สังคม เศรษฐกิจ นันทนาการ และอื่นๆ ท่ีประกอบขึ้นเพื่อยังผลให้มี
ชีวิตท่ีเอื้อสุขภาพและป้องกันการเกิดโรคในบุคคล และกลุ่มบุคคล  

Pender N.J. 
(1988, p. 4). 

กิจกรรมท่ีบุคคลกระท าเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ท่ีดีโดยส่วนรวม
และ การมีศักยภาพท่ีถูกต้องสมบูรณ์ของบุคคลครอบครัว ชุมชน และ
สังคม จากนั้นได้พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพจากทฤษฎีการ
เรียนรู้ทางสังคม ภายใต้พื้นฐานของงานวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพและ พฤติกรรมสุขภาพที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์ 

สรุป การส่งเสริมสุขภาพ เป็นกระบวนการเพื่อให้ประชาชนสามารถควบคุม และสร้างเสริม
สุขภาพของตนเอง เพื่อก่อให้เกิดผลในเงื่อนไขของการด าเนินชีวิตท่ีเอื้อต่อสุขภาพ และป้องกันการเกิด
โรคในกลุ่มบุคคลและบุคคล การด ารงชีพของบุคคลอย่างมีสุขภาวะสมบูรณ์ท้ังกาย และจิตใจมิใช่เพียง



๗๕ 

 

 

 

ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้น หลักทางศาสนาแนวคิดแบบองค์รวมคือการตระหนัก และให้ความส าคัญของ
ความเกี่ยวพันท่ีกลมกลืนแยกออกจากกันไม่ได้ของร่างกาย จิตใจ ปัญญา และส่ิงแวดล้อมของแต่ละ
บุคคล การร่วมมือร่วมใจจากหลายๆฝ่ายช่วยกันสร้างเสริมสุขภาวะให้กับสังคมเพราะค าว่า คุณภาพ
ชีวิตนั้น คือ ความมีอายุยืนยาว ชีวิตมีคุณค่า คือ มีสุขภาพดี เป็นสิทธิพื้นฐานของคนไทย  

ดังนั้น การพัฒนาคน ให้เป็นผู้มีคุณภาพ ท่ีส าคัญท่ีสุดก็คือ การปลูกฝังให้คนเป็นพลเมืองดี 
มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม วิธีการหนึ่งท่ีน่าจะให้ผลดีในการปลูกฝัง และ
พัฒนาการมีคุณธรรมจริยธรรม ก็โดยใช้ หลักไตรสิกขา เนื่องจากไตรสิกขาเป็นระบบ และเป็น
กระบวนการในการฝึกฝน อบรม ฝึกหัดเพื่อพัฒนาคน ตามหลักไตรสิกขาเช่นนี้ เป็นวิถีชีวิตของคนไทย
ในยุคก่อน ซึ่งส่งผลให้เป็นคนใจดีมีเมตตา มองคนในแง่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซึ่งท าให้ชาวตะวันตก
ขนานนามว่า “สยามเมืองยิ้ม” เรียกว่าวิถีชีวิตแห่งการเจริญสติปัฏฐาน ก่อนท่ีสังคมไทยจะเปล่ียนจาก
วัฒนธรรมสติปัฏฐาน คือการท าอะไรด้วยความมีสติ ชีวิตของเพศบรรพชิต และฆราวาส ต้องด าเนินไป
บนเส้นทาง ศีล สมาธิ ปัญญา เพราะหัวใจยังต้องอาศัยความรัก ความอบอุ่น ต้องอาศัยการปรับตัวให้
สอดคล้องกับสังคมในการด าเนินชีวิต ในยุคของโลกาภิวัตน์ 
 
๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุข
ภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง” กรณีศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ได้มีผู้สนใจท าวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง
นี้พอสมควร ซึ่งแต่ละท่าน ได้ศึกษาในประเด็นท่ีใกล้เคียงกัน ผู้วิจัยขอน าเสนอเพื่อเป็นแนวทางพัฒนา
วัด ตามแนวทางงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ในลายละเอียด ดังต่อไปนี้  

๒.๔.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร  
๒.๔.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวัด 
๒.๔.๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยงข้องกับหลักไตรสิกขา   
๒.๔.๔ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาวะ  

 
๒.๔.๑ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร  

ผู้วิจัย ได้ท าการทบทวนรวบรวมงานวิจัย เพื่อเป็นกรณีศึกษาผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริหารการพัฒนา ในการน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาการบริหารการพัฒนาวัด เพื่อเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ด้านสุขภาวะของประชาชน ดังนั้น ผู้วิจัยได้น าเสนอเป็นล าดับต่อไปนี้ 

บัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ; ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์การบริหารองค์กรในการเผยแผ่ 
พระพุทธศาสนาของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุทัยธานี” พบว่า การบริหารงาน 
ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลได้นั้นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของทฤษฎี และหลักการ 
บริหารท่ัวไป เพื่อจะได้น าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการท างาน สถานการณ์ และ  
ส่ิงแวดล้อม พระพุทธเจ้าทรงใช้ท้ังศาสตร์ และศิลป์ในการบริหารองค์กรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
พระองค์อาศัยกระบวนการและทรัพยากรทางการบริหารต่างๆ 

เป็นปัจจัยในการบริหาร ปัจจุบันมี ทฤษฎีการบริหารองค์กรสมัยใหม่เกิดขึ้นมากมาย 
สามารถน ามาใช้บริหารองค์กรแล้วประสบ ผลส าเร็จ เช่น ทฤษฎีองค์กร ทฤษฎีการบริหาร ทฤษฎี
ภาวะผู้น าทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น ปัจจุบัน คณะสงฆ์ได้ก าหนดโครงสร้างองค์กรการเผยแผ่ขึ้น 
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โดยให้ฝุายบ้านเมืองเข้ามา ช่วยเหลืองานกิจการคณะสงฆ์ท่ีมีมากขึ้น มหาเถรสมาคมก าหนดให้มี
ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วย การเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้มีศูนย์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ า จังหวัด มีกรอบนโยบายภาครัฐ
ให้การส่งเสริมสนับสนุน รวมท้ังศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุทัยธานี ก็ได้น า
แนวคิดและทฤษฎีการบริหารองค์กรของพระพุทธเจ้า และทฤษฎีการบริหารองค์กรสมัยใหม่มา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถบริหารองค์กรได้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีต้ังไว้ อย่างไรก็
แล้วแต่ความคิด หลักการ ทฤษฎี ไม่ว่าจะเป็น ทฤษฎีของ Gulick and Urwick ทฤษฎีของ ดร.เอ็ด
เวิร์ด เดมมิ่ง ( Dr. W. Edwards Deming ) ก็ตาม ยังมีกฎธรรมชาติของพระพุทธเจ้า ๕ ประการ ซึ่ง
เห็นว่ามีความสัมพันธ์กับวิทยาการสมัยใหม่ควร น ามาประกอบการบริหารองค์กร ซึ่งการบริหารไม่มี
รูปแบบตายตัวขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้น ถ้าหากเรามีวิธีการคิด และบูรณาการเชิงบริหารแล้ว
จะท าให้การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพเกินกว่า ท่ีคิดทีเดียวและเห็นว่าควรน ามาใช้กับการบริหาร
องค์กรอื่นๆในพื้นท่ีต่อไป๒๕๕ 

สุภัทรมาศ จริยเวชช์วัฒนา ; ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการจัดการของเทศบาล
ตามหลักธรรมาภิบาล : ศึกษากรณีเทศบาลต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง” ผลการวิจัย
พบว่า ในการบริหารการจัดการของเทศบาลต าบลบ้านฉาง ตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาล ต าบลบ้าน
ฉาง ได้จัดท าโครงการตามนโยบาย และเทศบัญญัติในด้านต่างๆ และรับฟังความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะจากประชาชนเพื่อหาจุดยืน และแนวทางร่วมกัน พบว่า ยังประสบปัญหาในเรื่อง 
โครงสร้างพื้นฐานการท างานในเทศบาลยังไม่เป็นระบบ โดยพนักงานส่วนหนึ่งยังคงยึดติดกับ 
ระบบงานแบบเก่าไม่ยอมรับระเบียบกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ทางด้านกระบวนการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้  
ในการบริหารเทศบาลต าบลบ้านฉาง พบว่า เทศบาลต าบลบ้านฉาง มีความเสมอภาค  และกระจาย 
การพัฒนาอย่างท่ัวถึงไม่มีการเลือกปฏิบัติ และได้จัดต้ังคณะกรรมการชุมชนร่วมกันจัดท าแผนพัฒนา 
และ ในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างกระบวนการต่างๆ ส่วนใหญ่มีความเปิดเผยตรงไปตรงมา พบว่า  มี
ปัญหาในเรื่องของคณะกรรมการชุมชนท่ีได้รับการแต่งต้ังเข้ามานั้นบางคนไม่เห็นแก่ประโยชน์ของ  
ชุมชน แต่เข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง๒๕๖ 

กิตติญา พรมรัตน์ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการพื้นท่ีบริเวณอุตสาหกรรม 
หลักและชุมชนมาบตาพุด” ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนมาบตาพุดเป็นพื้นท่ีเกิดขึ้นเพื่อรองรับกลุ่ม
แรงงานในเขต ชุมชนเมือง และกลุ่มแรงงานแฝงท่ีเข้ามาท างานในภาคอุตสาหกรรมของเขตนิคม
อุตสาหกรรม มาบตาพุด ซึ่งมีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โดยรัฐบาลได้เร่ง
ด าเนินการ โครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และให้เสร็จทันระยะเวลาท่ี
จ ากัดของงบประมาณ ดังนั้น จึงท าให้เกิดการพัฒนา และการบริหารจัดการชุมชนดังกล่าว ยังไม่
ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควรเนื่องจากเกิดปัญหา อุปสรรคขึ้นมากมาย ท้ังปัญหาในด้านกลุ่มชุมชนไม่มี 

                                                 
๒๕๕

 บัญชายุทธ นาคมุจลินท์, วิเคราะห์การบริหารองค์กรในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของศูนย์การ 
เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุทัยธานี”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), 

๒๕๖สุภัทรมาศ จริยเวชช์วัฒนา, การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล: กรณีศึกษาเทศบาล
ต าบลบ้านฉาง. งานวิจัย, สาขาวิชานโยบายสาธารณะ, (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๗).   



๗๗ 

 

 

 

ความรู้ความเข้าใจในด้านการวางผังเมือง  และการดูแลสาธารณูปโภคในชุมชน ปัญหาด้านขาด 
งบประมาณ บุคลากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย และปัญหาด้านความซับซ้อน 
ของโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรจากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีบทบาทในการวางผัง และ
กลุ่มผู้น านโยบายไปปฏิบัติเห็นว่าควรย้ายชุมชนมาบตาพุดท่ีเป็นท่ีพักอาศัยออกไปอยู่บริเวณรอบๆ 
มาบตาพุด คือ บ้านฉางเพราะพื้นท่ีดังกล่าวมีมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมไม่เหมาะเป็นท่ีพักอาศัย 
ซึ่งมีความเส่ียงต่อชีวิต และทรัพย์สิน๒๕๗   

กริชพัฒน์ ภูวนา ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาชุมชนอยู่ดีมีสุข : กรณีศึกษา
บ้านตอนมัน อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาชุมชนอยู่ดีมี
สุขของบ้านตอนมันมี ๔ ขั้นตอน ได้แก่  

๑) สร้างความสัมพันธ์ศึกษาสภาพปัจจุบัน ในปัญหาความต้องการของชุมชน  
๒) วิเคราะห์ปัญหาการพิจารณาความเหมาะสม  
๓) ทดลองการประเมินผลการใช้  
๔) การคืนความรู้สู่ชุมชน และรูปแบบสามารถส่งเสริมให้ประชาชนได้ขบคิดปัญหาร่วมกัน 

เพื่อด าเนินกิจกรรมท่ีมีพลังเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป๒๕๘   
สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยใน

ก ากับของรัฐ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา”, ผลการศึกษาพบว่า ๑. การบริหารงานบุคคลของ 
มหาวิทยาลัยบูรพาเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจในการก าหนด  
บัญชีอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้โดยอิสระ เพื่อการจูงใจให้คนดี 
คนเก่งอยู่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนานท่ีสุด มหาวิทยาลัยควรด าเนินการศึกษาเปรียบเทียบการ  
ก าหนดบัญชีเงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐทุกแห่ง เพื่อ  
แสวงหาข้อมูลในเชิงลึกอย่างครบถ้วน และเป็นแนวทางการน าเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของสภา  
มหาวิทยาลัยในการพิจารณาก าหนดบัญชีเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ท่ีควร ได้
รับส าหรับพนักงานของมหาวิทยาลัยท่ีใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจแตกต่างกันตามปรัชญาและจุดมุ่งหมาย  
ของแต่ละมหาวิทยาลัย ๒. มหาวิทยาลัยบูรพาเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มีหน้าท่ีในการ
จัดท าแบบทดสอบหรือแบบประเมินการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานสากล ท่ีน ามาใช้ส าหรับเป็น
เอกลักษณ์ เฉพาะของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับความแตกต่างของพนักงานมหาวิทยาลัยท้ัง ๓ 
กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาการ กลุ่มปฏิบัติการและกลุ่มบริหาร ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาวิเคราะห์ภาระงานของ
ทุก หน่วยงานเพื่อก าหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานภาระงาน พร้อมท้ังการวิเคราะห์ดัชนีช้ีวัดผลงานของ  
พนักงานมหาวิทยาลัยทุกต าแหน่งอย่างเป็นธรรมและเป็นท่ียอมรับของทุกฝุาย ๓. ลักษณะพิเศษของ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐคือ ความอิสระในการด าเนินงาน  ภายในส้ินสุดท่ีสภามหาวิทยาลัย โดย
ปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอกหรือมีน้อยท่ีสุด มีจุดมุ่งหมายส าคัญเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

                                                 
๒๕๗กิตติญา พรมรัตน์, การบริหารจัดการพ้ืนที่บริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนมาบตาพุด, งานวิจัย, 

สาขาวิชานโยบายสาธารณะ, (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๘).   
๒๕๘กริชพัฒน์ ภูวนา, รูปแบบการพัฒนาชุมชนอยู่ดีมีสุข : กรณีศึกษาบ้านตอนมัน อ าเภอกันทรวิชัย 

จังหวัดมหาสารคาม, วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชายุทธศาสตร์พัฒนาภูมิภาคบัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๔๑).  



๗๘ 

 

 

 

ทางวิชาการ การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยบูรพาใน  ก ากับของรัฐก าหนดอ านาจหน้าท่ีของ
สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการและคณะกรรมการบริหารงาน  บุคคล ซึ่งอาจมีความแตกต่างกับ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งอื่น ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางในการ ปรับข้อบังคับว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยบูรพาเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มหาวิทยาลัยควรมี
การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ
และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐทุก แห่งเพื่อศึกษาผลดีผลเสียท่ี
ชัดเจน และเพื่อความคล่องตัว มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยบูรพาเมื่อ เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐต่อไป๒๕๙ 

วิทยา จันทร์แดง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชน เข้มแข็ง
ตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”, ผลการวิจัยพบว่า  

๑) นโยบายการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง มี
การด าเนินการในด้าน การเพิ่มศักยภาพขององค์กรชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การจัดการ
ความรู้และการเรียนรู้ของคนในชุมชน  

๒) ชุมชนมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ
ชุมชน การ ประกอบอาชีพ การจัดการทรัพยากรในชุมชน และการพัฒนาองค์กรในชุมชน  

๓) รูปแบบใหม่ท่ี ค้นพบคือ การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งแบบบูรณาการตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิจัยในครั้งนี้นาไปสู่ข้อค้นพบใหม่ คือ  

(๑) การมีส่วนร่วมท่ีสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งแบบไตรภาคีได้แก่ องค์กรชุมชน 
องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคีสนับสนุน  

(๒) ระบบสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง ได้แก่ ระบบ ความรู้ ระบบข้อมูล ระบบ
ความสัมพันธ์ และมีแนวทางในการนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างชุมชน เข้มแข็ง  

(๓) แนวทางในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง คือ แนวทางด้านการฟื้นฟูชุมชน แนวทาง
ด้านการ ปรับตัวของชุมชน และแนวทางด้านการดารงอยู่ของชุมชน๒๖๐  

สมาน งามสนิท ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ส่ือเพื่อการบริหารการพัฒนา : กรณีการจัดต้ังศูนย์ 
วีดีโอเทปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีศาลาอีสานเขียว” ผลการศึกษาพบว่า ศูนย์วิดีโอเทปท่ีจัดต้ังขึ้นท่ี 
ศาลาอีสานเขียวเป็นความต้องการของประชาชนและประชาชนให้ความร่วมมือในทุกๆ ด้าน และจะ  
เป็นเครื่องมือส าหรับการบริการการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ และศูนย์วีดีโอเทปนี้จะเป็นศูนย์วีดีโอ  

                                                 
๒๕๙

 สมศักด์ิเอี่ยมคงสี, “รูปแบบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ : กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา”, วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต , (สาขาการอุดมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๕). 

๒๖๐
 วิทยา จันทร์แดง, “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนว ปรัชญา เศรษฐกิจ

พอเพียง ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”, วทิยานิพนธร์ฐัประศาสนศาสตรดษุฎบีณัฑติ, (คณะรัฐ ประศาสน
ศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๔). 



๗๙ 

 

 

 

เทคโนโลยีต้นแบบ ศูนย์แรกของชนบทไทย เมื่อพัฒนาศูนย์วีดีโอเทปนี้เต็มรูปแบบแล้วจะกลายเป็น 
ศูนย์วีดีโอท่ีพร้อมด้วยเครือข่าย และระบบอัตโนมัติท่ีทันสมัยให้บริการสมาชิกได้อย่างเต็มท่ี๒๖๑ 
ตารางที่ ๒.๑๒ สรุป : ประเด็นหลักท่ีนักวิชาการท าการศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ 

การบริหาร 
 

นกัวจิยั ผลการงานวจิยั 
บัญชายุทธ นาคมุจลินท์, 

(๒๕๕๖), 
ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์การบริหารองค์กรในการเผย

แผ่ พระพุทธศาสนาของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด
อุทัยธานี” พบว่า การบริหารงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลได้นั้นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของทฤษฎี และ
หลักการ บริหารท่ัวไป เพื่อจะได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับการท างาน สถานการณ์ และส่ิงแวดล้อม พระพุทธเจ้าทรงใช้ท้ัง
ศาสตร์ และศิลป์ในการบริหารองค์กรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

วิทยา จันทร์แดง, 
(๒๕๕๔). 

ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ชุมชน เข้มแข็งตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตจังหวัดภาค
กลางตอนบน”, ผลการวิจัยพบว่า ๑) นโยบายการนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงคนในชุมชน ๒) ชุมชนมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการชุมชน ๓) รูปแบบใหม่ท่ี ค้นพบ
คือ การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งแบบบูรณาการตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การวิจัยในครั้งนี้นาไปสู่ข้อค้นพบใหม่ คือ (๑) การมี
ส่วนร่วมท่ีสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งแบบไตรภาคี (๒) ระบบสนับสนุน
ชุมชนเข้มแข็ง ได้แก่ ระบบ ความรู้ ระบบข้อมูล ระบบความสัมพันธ์ 
และมีแนวทางในการนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างชุมชน  เข้มแข็ง (๓) 
แนวทางในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง คือ  

กริชพัฒน์ ภูวนา, 
(๒๕๔๑). 

ไ ด้ท าการศึกษาวิ จัย เรื่ อง  “การพัฒนาชุมชนอยู่ ดีมี สุข : 
กรณีศึกษาบ้านตอนมัน อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม” 
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาชุมชนอยู่ดีมีสุขของบ้านตอนมันมี 
๔ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) สร้างความสัมพันธ์ศึกษาสภาพปัจจุบัน ๒) 
วิเคราะห์ปัญหาการพิจารณาความเหมาะสม  ๓) ทดลองการ
ประเมินผลการใช้ ๔) การคืนความรู้สู่ชุมชน และรูปแบบสามารถ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้ขบคิดปัญหาร่วมกัน เพื่อด าเนินกิจกรรมท่ีมี
พลังเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป  

                                                 
๒๖๑

 สมาน งามสนิท, “สื่อเพ่ือการบริหารการพัฒนา : กรณีการจัดต้ังศูนย์วีดีโอเทปเพ่ือพัฒนา คุณภาพ
ชีวิตที่ศาลาอีสานเขียว”, วิทยานพินธพ์ัฒนบรหิารศาสตรดษุฎบีณัฑิต, (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๓).  



๘๐ 

 

 

 

สรุป งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนา นอกเหนือจากบริบทท่ีประกอบขึ้นมา
เป็นระบบ สังคม แล้วยังควรเน้นการเข้าใจอย่างลึกซึ้งรอบด้านในองค์ความรู้ของผู้น า (พระสงฆ์) 
รวมท้ังระบบปฏิบัติการ และศักยภาพของผู้น า ความพิกัดของศาสตร์แห่งการพัฒนา ต้องมีการบริหาร
จัดการ คือ ศิลป์ เป็นกระบวนการจัดการต่างๆ การบริหารการพัฒนาวัด และสังคมในอนาคตต่อไป
ข้างหน้า  
 
๒.๔.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัด 

ผู้วิจัย ได้ท าการทบทวนรวบรวมงานวิจัย เพื่อเป็นกรณีศึกษาผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ การ
บริหาร พัฒนาวัด ในการน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาการบริหารการพัฒนาวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ด้านสุขภาวะของประชาชน ดังนั้น ผู้วิจัยได้น าเสนอเป็นล าดับต่อไปนี้ 

มนัส ภาคภูมิ และคณะ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของเจ้า
อาวาสในการ พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน”, โดยศึกษาจากเจ้าอาวาสวัดพัฒนาตัวอย่างจาก
ภูมิภาคต่างๆ ภาคละ ๓ รูป รวม ๑๒ รูป โดยศึกษาประวัติชีวิต คุณลักษณะส่วนตัว กระบวนการ
ท างานของเจ้า อาวาส และสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์สังคมของวัด และพบว่ากระบวนการบริหาร
ของเจ้าอาวาส ทุกรูป มีกระบวนการ “แบบธรรมาธิปไตย” กล่าวคือ เป็นการบริหารท่ีทุกคนมีส่วน
ร่วมรับฟังความ คิดเห็นในลักษณะการปรึกษาหารือกันโดยมุ่งผลประโยชน์ ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง และ
ปัจจัยท่ีมีผลต่อ ความส าเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน แบ่งเป็น ๒ 
ปัจจัย คือ  

๑) ปัจจัยหลักหรือปัจจัยโดยตรงประกอบด้วยความสามารพิเศษหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะพิเศษของเจ้า อาวาส บุคลิกภาพ ภาวะผู้น า เช่น ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความซื่อสัตย์ 
การปฏิบัติตนในพระธรรม วินัย และกระบวนการบริหารและการท างานอย่างเป็นระบบ อาทิ การจัด
องค์การ การบริหารงาน บุคคล การตดิตาม การบริหารการเงิน เป็นต้น  

๒) ปัจจัยเสริม คือ ปัจจัยท่ีมีส่วนสนับสนุน ได้แก่  สภาพแวดล้อม ท าเลท่ีต้ัง 
บรรยากาศในวัดและการท่ีวัดลักษณะพิเศษเฉพาะ เช่น เป็นโบราณสถาน  มีโบราณวัตถุทาง
ศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆ๒๖๒ 

จ านง อดิวัฒนสิทธิ์ ; ได้ท าการศึกษา จากหนังสือ สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ได้กล่าว
ไว้ว่า “วัดและพระสงฆ์มีความส าคัญมาก ในการพฒันาความเป็นปึกแผ่นของสังคมการพัฒนาประเทศ 
จะไม่สาเร็จเลยหากไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคคลกลุ่มต่างๆ ในสังคมพระสงฆ์เป็นกลุ่มสังคม กลุ่ม
หนึ่งท่ีมีศกัยภาพในการพัฒนาระดับสูง ดังนั้น รัฐจึงควรท่ีจะตระหนักถึงความส าคัญของ พระสงฆ์ 
และขอความร่วมมือจากพระสงฆ์ในการพัฒนาด้านต่างๆ เช่ือว่าจะบรรลุถึงเป้าหมาย ของการพัฒนา
ได้ดีกว่า และมีประสิทธิภาพสูงกว่า เพราะพระสงฆ์ด ารงชีวิตอยู่ด้วยศรัทธาของ ประชาชน 
ขณะเดียวกันพระสงฆ์ยังเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณของสังคมด้วย จึงมีความสามารถในการชกัจูง
ประชาชนให้มีศรัทธา และกระท าในส่ิงท่ีเห็นว่าเป็นประโยชน์สต่อส่วนรวมไดเ้ป็นอย่างดี ขณะเดียวกัน
ศักยภาพในการพัฒนาของพระสงฆจ์ะมีมากนอ้ยเพยีงใด ส่วนหนึ่ขึน้อยู่กบัความเป็นไป และปัญหาต่าง 
                                                 

๒๖๒
 มนัส ภาคภูมิ และคณะ, ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของเจ้าอาวาสในการ  พัฒนาวัดให้เป็น

ศูนย์กลางของชุมชน, รายงานการวิจัย (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานเลขาธิการการศึกษา, ๒๕๔๐) 



๘๑ 

 

 

 

ๆ ของสังคมโลกด้วย มิฉะนั้น พระสงฆ์อาจจะไม่สามารถช่วยพัฒนาสังคมด้านต่างๆ ได้และในท่ีสุด
อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแห่งปัญหาสังคมและกลายเป็นผู้น าความเส่ือมมาสู่สถาบนัศาสนาก็ได้เพราะฉะนั้น 
ในส่วนหนึ่งสังคมจึงควรจะช่วยกระตุ้นให้พระสงฆ์ได้รับการพัฒนาให้ มีคุณภาพสูงขึ้น และควรช่วย
ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารด้านต่างๆ ของวคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพ เช่ือว่าเมื่อพระสงฆ์มี
คุณภาพดีมีการบริหารภายในคณะสงฆ์อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วสถาบันสงฆ์จะมีความเข้มแข็ง และ
เป็นท่ีพึ่งของประชาชนคนไทยได้อย่างแทจ้ริง๒๖๓ 

เสาวภา พรสิริพงษ์ ; ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “วัดในพุทธศาสนากับความพร้อมในการ
รองรับสังคมผู้สูงอายุ” ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมวัดส่วนใหญ่ มีความพร้อมในระดับปานกลาง 
เมื่อแยกรายด้าน พบว่า วัดมีความพร้อมด้านการสร้าง เครือข่ายและพื้นท่ีทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุใน
ระดับมากด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและด้าน การส่งเสริมสุขภาพในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยท่ีท าให้
วัดมีความพร้อมแตกต่างกัน ได้แก่ ศักยภาพของเจ้าอาวาส จ านวน และคุณสมบัติของพระในวัด 
ความรู้ของพระ การสนับสนุน จากชุมชนรอบวัด และการท างานเป็นเครือข่าย แนวทางในการ
สนับสนุนความพร้อมของวัด ได้แก่ การจัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างวัดท่ีประสบผลส าเร็จใน
การท างานเกี่ยวกับ ผู้สูงอายุ การถวายความรู้เรื่องการบริหารและเรื่องผู้สูงอายุแด่พระสงฆ์การ
สนับสนุนการ สร้างเครือข่ายของวัด และการจัดพื้นท่ีและส่ิงแวดล้อมของวัดให้เอื้อต่อผู้สูงอายุ๒๖๔ 

ศศิธร เขมาภิรัตน์ ; ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบพุทธวิธีในการดูแลสุขภาพแบบ 
องครวมกับการแพทยแผนไทย พบวา พระพุทธศาสนาแบงโรคเปน ๒ ประเภท คือ โรคทางกาย และ
โรคทางใจ การแกปญหาสุขภาพ และความเจ็บปวยมี ๒ แนวทางคือการปองกันและการรักษา  

๑. การปองกัน : พระพุทธองคทรงใชหลักปฏบิ้ติในการดูแลรักษาสุขภาพท้ังทาง
กายและ ทางใจอยางสม่้าเสมอเปนประจ า  

๒. การรักษา : พระพุทธศาสนากลาวถึงการรักษาโรคทางกาย ๓ วิธีไดแก 
(๑) การรักษาทางการแพทย์  
(๒) การใชธรรมบ าบัด  
(๓) การรักษาดวยพุทธานุภาพ  

และสวนการรักษาโรคทางใจ ๓ วิธีไดแก ่ 
(๑)  การพิจารณาหาเหตุผลคุณโทษ  
( ๒ )  ก าร เ จริ ญ วิ ป สสนาก ร ร มฐ าน  และก าร คบกั ลย าณมิ ต ร 

พระพุทธศาสนา และ 
(๓) การแพทยอายุรเวทของอินเดีย เปนรากฐานของการแพทยแผนไทย 

จากการเปรียบเทียบ พบวา พุทธวิธีกับการแพทยแผนไทยมีท้ังความเหมือนกันและ ความตางกัน 
ความเหมือนกันของพุทธวิธีกับการแพทยแผนไทยคือ  
                                                 

๒๖๓
 จ านง อดิวัฒนสิทธ์ิ, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์, งานวจิยั, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕).  
๒๖๔เสาวภา พรสิริพงษ์ , รองศาสตราจารย์ , ประจ าสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

มหาวิทยาลัยมหิดล , วัดในพุทธศาสนากับความพร้อมในการรองรับสังคมผู้สูงอายุ , ดุษฎีบัณฑิตแห่ง
มหาวิทยาลัยมหิดล, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๖).  



๘๒ 

 

 

 

๑) รางกายประกอบดวยธาตุส่ี คือ ดิน น้ า ไฟ ลม  
๒) ความไมสมดุลของธาตุส่ีท าใหเกิดโรค  
๓) โรค การตรวจโรค การวินิจฉัยโรค  
๔) การใช สมุนไพร ยา วิธีการรักษาสรางภูมิคุมกันโรค ปองกันโรค  
๕) จรรยาแพทยสวนความตางกันของ พุทธวิธีกับการแพทยแผนไทย คือ 

พระพุทธศาสนากลาวถึง  
(๑) กิเลสเปนสาเหตุใหเกิดโรคทางใจ โรคทางจิต  
(๒) โรคเกิดจากกรรมในอดีตชาติ และ  
(๓) การบ าบัดโรคดวยพระธรรมโอสถและการใช พุทธานุภาพ ซึ่งการ

แพทยแผนไทยไมกลาวถึง๒๖๕ 
กาญจนา แกวเทพ และเธียรชัย อิศรเดช ; ไดศึกษาเรื่อง “ส่ือพื้นบานขานรับงานสุขภาพ” 

พบวา วัดและพระสงฆยังไดน าส่ือพื้นบานท่ีขานรับงานสุขภาวะของชุมชน ซึ่งประกอบดวยสุข ภาวะ 
๔ ดาน คือ  

๑) ส่ือพื้นบานชวยงานสุขภาพกาย เปนส่ือพื้นบานท่ีมองใหเห็นมิตินี้ไดงายท่ีสุด 
มักจะเป็นส่ือท่ีมีการเคล่ือนไหวใชรางกายอยางมาก เชน การฟอนเจิง ตีกลองสะบัดไชย ร าดาบแบบ 
ปกาเกอะญอร านกโตของไทยใหญโนรา เปนตน  

๒) ส่ือพื้นบานชวยงานสุขภาพจิตใจอารมณความรูสึกเปนส่ือพื้นบานทุกประเภท 
เมื่อ ไดเขามาสัมผัสใกลชิดแลวจะมีความเพลิดเพลินจนถึงระดับเจริญใจเชน ช่ือโครงการ “เทงตุกสุขท่ี 
ไดรับ” หรือแมแตในงานโศกเศราแบบงานศพ ชุมชนแถว จังหวัดจันทบุรีก็ยังมีโครงการ “ร าสวด สร
างสุขจากงานเศรา” มาบรรเทาคลายทุกขโศก ส่ือพื้นบานมีกลวิธีในการสรางความสุขทางจิตใจ ได
หลายแบบ ท้ังวิธีการแบบทางโลกเชน การรายร า หรือท่ีเปนโลกียะมากๆ ก็เหวี่ยงในคาวซอ ท้ัง 
วิธีการแบบทางธรรม เชน การมาท าบุญ หลอเทียนหลอมใจชุมชน ท่ีเกิดความทุกขใจจากการท่ีได ท า
บุญรวมใจ นอกนั้นยังมีส่ือท่ีสรรคสรางความสุขใหแกคนทุกรุ น ทุกเพศ ทุกวัย เชน รุนเล็กก็ 
สนุกสนานกับของเลนพื้นบาน วัยรุนก็ใชพลังอยางเต็มท่ีกับการตีกลอง รุนผูใหญก็มีความสุขกับ การร
ายร ารุนอาวุโสก็อาจอิ่มเอิบใจจากการท าบุญในประเพณีตางๆ  

๓) ส่ือพื้นบานชวยงานสุขภาพสังคม สุขภาพชุมชน หมายถึงความรูรักสามัคคีการ 
เอื้อเฟอเกื้อกุลกันของคนในชุมชน ส่ือพื้นบานบางประเภทจะถูกออกแบบไวใหเปน “ปรอทวัด สุขภาพ
ชุมชน” และในเวลาเดียวกันก็ททหนาท่ีเปน “ยาบ ารุงสุขภาพชุมชน” ไปในเวลาเดียวกัน เชน งาน
เทศนมหาชาติงานกฐิน ประเพณีพิธีกรรมเหลานี้ตองมีการระดมแรงกาย แรงใจ แรง ทรัพยแรงเวลา
ฯลฯอยางมหาศาลของชุมชน เช่นเทศนมหาชาติ  

๔) ส่ือพื้นบานชวยงานสุขภาพจิตวิญญาณ ส่ือพื้นบานทุกชนิดเปนส่ือท่ีกอตัวมา
แบบ “โตจากเมล็ดพันธุ” ดังนั้นจึงมีรากเหงาเปนจิตวิญญาณท่ีลึกซึ้ง รากเหงาดานจิตวิญญาณของส่ือ 
พื้นบานนั้นอาจจะมีท่ีมาจากหลายแหลง เชน ดนตรีอาใยในจังหวัดจันทบุรีสืบสาวราวรากไดถึง ชาติ

                                                 
๒๖๕ศศิธร เขมาภิรัตน, “การศึกษาเปรียบเทียบพุทธวิธีในการดูแลสุขภาพแบบองครวมกับการแพทย 

แผนไทย”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๔๘), หนา ๓๒. 



๘๓ 

 

 

 

พันธุไทยเขมรเชนเดียวกับเพลงโคราชท่ีตองรองดวย “ภาษาโคราช” เทานั้น ไมอยางนั้นจะไม สามารถ
ทะลุทะลวงถึงจิตวิญญาณไดโครงการ “ผาทอตอจากแม” นั้น คุณสามารถ เจาของโครงการเขียนวา
การทอผาของคนอีสานนั้นมีรากฐานยาวนานมานับพันๆ ป และการทอผาในอดีต นั้นเปนการทอผาด
วยใจและจิตวิญญาณ๒๖๖ 

ทิวาธรรม อ านวยโชค ; ไดท าการศึกษาเรื่อง “พุทธศาสนากับการรักษาพยาบาลวิเคราะห 
บทบาทของพระสงฆไทยในการรักษาพยาบาลชาวบานในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัด ใกลเคียง” 
มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและการรักษาพยาบาลกลุมตัวอยางไดแก ผูปวยในเขต
กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียง จ านวน ๓๐๐ คน รวบรวมขอมูลโดย แบบสัมภาษณผลการวิจัย
พบวา พระภิกษุมีการดูแลรักษาโรคท้ังรางกายและจิตใจ โดยน าแนวคิด และวิธีการดูแลรักษา ซึ่ง
ทางการแพทยสมัยใหมใชในการรักษารวมกับการใชยาสมุนไพร ประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางเห็นวา 
พระภิกษุ และสถาบันพุทธศาสนายังเปนท่ีพึ่งท่ีส าคัญ ในเรื่องการดูแลรักษา ท้ังทางรางกายและจิตใจ
ได๒๖๗  

สีวลี ศิริไล ; ไดท าการศึกษาเรื่อง “บทบาทของพระสงฆไทยในการสงเสริมการใช สมุนไพร
เพื่อการพึ่งตนเองของชาวชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดอุบลราชธานี” เปนการศึกษา 
พระพุทธศาสนาในเรื่องโรคภัยไขเจ็บ การบ าบัดรักษาโรคภายนอกและโรคทางจิตใจ ท่ีไดกลาวไว ใน
พระไตรปฎกและอรรถกถา โดยการศึกษาผานการศึกษาถึงบทบาทของพระสงฆไทยในการ รักษาโรค
โดยการใชสมุนไพรพื้นบาน โดยเฉพาะการใชสมุนไพรท่ีจังหวัดอุบลราชธานีอันเปน การสงเสริมชุมชน
ใหเห็นความส าคัญของสมุนไพรพื้นบาน เพื่อรักษาอาการเจ็บปวยขั้นพื้นฐาน โดยไมตองเสียคาใชจา
ยมากเกินความจ าเปน นอกจากนั้นพระสงฆเองยังสามารถท าหนาท่ีไดดี เชน ขณะก าลังแสดงธรรม 
พระสงฆจะสอดแทรกความรูในการประกอบยาสมุนไพรในการรักษาโรค การแจกพันธุพืชสมุนไพรให
ชาวบานน าไปปลูกอนึ่งกลุมตัวอยางท่ีศึกษามีความเห็นวาควรใหมีการอบรม๒๖๘ 

ศิริพร สันถวชาติ ; ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดพื้นท่ีและส่ิงแวดล้อมของวัดให้เอื้อต่อ
ผู้สูงอายุ” จากการทบทวน วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องและจากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า วัดเป็นสถานท่ีท่ี
ผู้สูงอายุนิยมไป วัด เปรียบเสมือนบ้านหลังท่ี ๒ ท่ีไปแล้วผู้สูงอายุมีความสุข มีความพึงพอใจ เกิด
เครือข่ายทาง สังคม น าไปสู่การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อย่างไรก็ตาม จากลักษณะทางกายภาพบางอย่าง
ของ วัดยังอาจไม่เหมาะสมกับผู้สูงอายุมากนัก ดังนั้น จึงควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุง 
สภาพแวดล้อมของวัดให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ อาทิ มีห้องน้ าท่ีเป็นชักโครกท่ีเหมาะกับ ผู้สูงอายุ การมี
ทางลาดหรือมีบันไดท่ีไม่ลาดชัน และไม่แคบเกินไป สะอาด ร่มรื่นด้วยการ วัดในพุทธศาสนากับความ

                                                 
๒๖๖กาญจนา แกวเทพ, เธียรชัย อิศรเดช , “สื่อพ้ืนบานขานรับงานสุขภาพ”, รายงานวิจัย , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ม.ป.ป.), หนา ๕๓-๕๙. 
๒๖๗ทิวาธรรม อ านวยโชค”, “พุทธศาสนาและการรักษาพยาบาล : วิเคราะหบทบาทพระสงฆในการ 

รักษาพยาบาลชาวบานในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียง”, วิทยานพินธอกัษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหดิล, ๒๕๓๐), หนา ๓๑. 

๒๖๘สีวลี ศิริไล, จริยศาสตร์ส าหรับพยาบาล, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔).  



๘๔ 

 

 

 

พร้อมในการรองรับสังคมผู้สูงอายุ ปลูกต้นไม้ มีบรรยากาศท่ีสงบเงียบเหมาะกับการปฏิบัติธรรมและ
ปฏิบัติกิจทางศาสนา เป็นต้น๒๖๙ 
 
 
 
ตารางที่ ๒.๑๓ สรุป : ประเด็นหลักท่ีนักวิชาการท าการศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวัด 
 

นกัวจิยั ผลการงานวจิยั 
มนัส ภาคภูมิ และคณะ ;

(๒๕๔๐). 
ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของเจ้า

อาวาสในการ พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน”, โดยศึกษาจาก
เจ้าอาวาสวัดพัฒนาตัวอย่างจากภูมิภาคต่างๆ ภาคละ ๓ รูป รวม 
๑๒ รูป โดยศึกษาประวัติชีวิต คุณลักษณะส่วนตัว กระบวนการ
ท างานของเจ้าอาวาส และสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์สังคมของวัด 
และพบว่า กระบวนการบริหารของเจ้าอาวาสทุกรูป มีกระบวนการ 
“แบบธรรมาธิปไตย” กล่าวคือ เป็นการบริหารท่ีทุกคนมีส่วนร่วมรับ
ฟังความ คิดเห็นในลักษณะการปรึกษาหารือกันโดยมุ่งผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง และปัจจัยท่ีมีผลต่อ ความส าเร็จของเจ้าอาวาสใน
การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน แบ่งเป็น ๒ ปัจจัย  

สีวลี ศิริไล ; ไดท าการศึกษาเรื่อง “บทบาทของพระสงฆไทยในการสงเสริม
การใช สมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองของชาวชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณี
จังหวัดอุบลราชธานี” เปนการศึกษา พระพุทธศาสนาในเรื่องโรคภัย
ไขเจ็บ การบ าบัดรักษาโรคภายนอกและโรคทางจิตใจ ท่ีไดกลาวไว 
ในพระไตรปฎกและอรรถกถา โดยการศึกษาผ านการศึกษาถึง
บทบาทของพระสงฆไทยในการ รักษาโรคโดยการใชสมุนไพรพื้นบาน 
โดยเฉพาะการใชสมุนไพรท่ีจังหวัดอุบลราชธานีอันเปน การสงเสริม
ชุมชนใหเห็นความส าคัญของสมุนไพรพื้นบาน เพื่อรักษาอาการเจ็บ 
ปวยขั้นพื้นฐาน โดยไมตองเสียคาใชจายมากเกินความจ าเปน 
นอกจากนั้นพระสงฆเองยังสามารถท าหนาท่ีไดดี 

ศิริพร สันถวชาติ ; 
(๒๕๕๑). 

ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดพื้นท่ีและส่ิงแวดล้อมของวัด
ให้เอื้อต่อผู้สูงอายุ” จากการทบทวน วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องและจาก
การศึกษาในครั้ งนี้พบว่า วัดเป็นสถานท่ีท่ีผู้สูงอายุนิยมไป วัด 
เปรียบเสมือนบ้านหลังท่ี ๒ ท่ีไปแล้วผู้สูงอายุมีความสุข มีความพึง
พอใจ เกิดเครือข่ายทาง สังคม น าไปสู่การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

                                                 
๒๖๙ศิริพร สันถวชาติ, การปฏิบัติธรรมกับการอบรมพัฒนาร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ  ไทย, 

วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต , ภาควิชาสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑). 



๘๕ 

 

 

 

อย่างไรก็ตาม จากลักษณะทางกายภาพบางอย่างของ วัดยังอาจไม่
เหมาะสมกับผู้สูงอายุมากนัก 

 
๒.๔.๓ งานวิจัยที่เกี่ยงข้องกับหลักไตรสิกขา   

ผู้วิจัย ได้ท าการทบทวนรวบรวมงานวิจัย เพื่อเป็นกรณีศึกษาผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับส
ไตรสิกขา ในการน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาการบริหารการพัฒนาวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ด้านสุขภาวะของประชาชน ดังนั้น ผู้วิจัยได้น าเสนอเป็นล าดับต่อไปนี้ 

พระธรรมปฎิก (ป.อ.ปยุต โต) ; ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “หลักพุทธธรรม ซึ่งเป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา” ผลการวิจัยพบว่า ไตรสิกขา แปลว่า สิกขา ๓ ค าว่า สิกขา 
แปลว่า การศึกษา การส าเหนียก การฝึกฝน ฝึกปรือ ฝึกอบรม ได้แก่  ข้อปฏิบัติท่ีเป็นหลักส าหรับ
ฝึกอบรมกาย วาจา ใจ และปัญญา ให้เจริญงอกงามสิกขา ๓ ประกอบด้วย อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา
และ อธิปัญญาสิกขา ซึ่งมักเรียกกันให้ง่าย และสะดวก ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อให้ นักเรียนสามารถ
ฝึกปฏิบัติตนจนสามารถก าหนด และควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ใจของตนเองได้๒๗๐      

ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ ; ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์การศึกษาตามหลักไตรสิกขา” พบว่า 
พระพุทธเจ้าตรัสหลักไตรสิกขาไว้ใน วัชชีปุตตสูตร ทุติยสิกขัตตยสูตร และตติยสิกขาสูตร ไตรสิกขา มี
ความหมายว่า การฝึกอบรมด้านความประพฤติ จิต และปัญญา ไตรสิกขาสามารถจัดประเภทได้ ตาม 
หลักไตรสิกขา ตามมรรคมีองค์แปด และตามธรรมขันธ์สาม ความส าคัญของหลักไตรสิกขา คือ เป็นท่ี 
หลอมรวมสิกขาบทในพระปาฏิโมกข์ เป็นสิกขาบทเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ มีอิทธิพลต่อคัมภีร์ส าคัญ 
ทางพระพุทธศาสนา เป็นท่ีหลอมรวมหลักปฏิบัติธรรมท้ังหมดในพระพุทธศาสนา สาระส าคัญของ  
หลักไตรสิกขามี ๓ อย่าง คือ ศีล สมาธิ ปัญญา การศึกษาตามหลักไตรสิกขามีส่วนประกอบท่ีส าคัญ  
๔ ประการ คือ การจัดหาหรือสร้างปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ การสร้างสัมมาทิฏฐิการศึกษาตามหลัก 
ไตรสิกขา และการวัดและประเมินผลการศึกษาตามหลักไตรสิกขา๒๗๑  

พระประสิทธิ์ จันดาหาร ; ไดท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การปฏิบัติตนตามหลักธรรม ทาง
พระพุทธศาสนาของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ผลการวิจัยพบวา ระดับการปฏิบัติตน ตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวม ดานศีลอยูใน ระดับ
มาก นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตางช้ันปมีการปฏิบัติตนตามศีล อยางมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่ี
ระดับ .๐๑ และ .๐๕ นิสิตท่ีมีการพักอาศัยตามล าพังหรือกับเพื่อนมีการปฏิบัติตน ตามหลักธรรมค า
สอนของพระพุทธศาสนา๒๗๒ 

                                                 
๒๗๐พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุต โต), พุทธธรรม, งานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๒). 
๒๗๑

 ทวีศักด์ิ ทองทิพย์, “การวิเคราะห์การศึกษาตามหลักไตรสิกขา”, วทิยานิพนธพ์ทุธศาสตรดษุฎ ี
บญัฑติ (พระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

๒๗๒พระประสิทธ์ิ จันดาหาร, “การปฏิบัติตนตามหลกธรรมทางพระพุทธศาสนา, ของนิสิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ”, วิจัยทางการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร มศว. ๑ (๑) : ๒๕๔๙), หน้า ๑๔๖-๑๕๓. 



๘๖ 

 

 

 

พงศธร สุกิจญาณ ; ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “เพศศึกษาด้วยหลักไตรสิกขา มีความคิดเห็น
ต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยหลักไตรสิกขา” ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อก็พบว่า ความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับ “รู้ว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไข” มีค่าเฉล่ีย
ของคะแนนมากท่ีสุด ซึ่งมีคะแนนเท่ากับ ๓.๗๓ รองลงมาคือเรื่อง “บรรยากาศในการเรียนไม่ตึง
เครียด และเป็นกันเอง” “มุ่งพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม” “พอใจในการ จัดการเรียนการสอนด้วย
วิธีไตรสิกขา” “นักเรียนเกิดแรงจูงใจท่ีต้องการจะเรียนรู้” “ฝึกให้นักเรียนมีการ อภิปรายและ
วิเคราะห์” “ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกทางความคิด” “ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง เพื่อนใน
ช้ันเรียน” “ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในกลุ่ม” และ “มีการใช้ส่ือ และเอกสารประกอบการ 
เรียนต่างๆ ท่ีหลากหลาย” ตามล าดับ ท้ังนี้อาจสืบเนื่องจากการเรียนด้วยหลักไตรสิกขานั้นเน้นให้
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียน๒๗๓  

นภัสวรรณ ทัศนาญชลี ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “เพื่อศึกษาผลของการนิเทศการ สอนให
ครูใชหลักไตรสิกขาพัฒนาผู้เรียน ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครูโรงเรียนซอยแอนเนกซ (กาญจนาภิเษก 
๒)” จ านวน ๔๖ คน ผู้วิจัยใช้กิจกรรมการนิเทศ ๗ กิจกรรม เป็นกิจกรรมควบคุมเพื่อใหครูพัฒนาการ
สอนโดยใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาผูเรียนอย่างต่อเนื่องเป็น เวลา ๓ เดือน ระหว่างการปฏิบัติ
กิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีการประเมินด้วยการสังเกตพฤติกรรม การให้ครูประเมินตนเอง การสังเกต
การสอนในช้ันเรียน และการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ มีการบันทึกผลการสอนของครูแต่ละ
กิจกรรมเป็นรายบุคคล ผลการวิจัยพบว่า ร้อยละ ๙๓ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หลัก
ไตรสิกขาไดอย่างมีคุณภาพ มีกระบวนการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจ ผู้เรียนมีพฤติกรรรมด้านความเอา
ใจใส ความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรับมอบหมายดีขึ้น เกิดการเรียนรู และมีความสุขในการเรียน ครูมี
ความมั่นใจในการสอนมาก๒๗๔   

อุบล เลี้ยววาริณ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพมนุษย์โดยใช้หลักทางพระ
พุทธศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้ เหมาะกับสภาพสังคมในปัจจุบัน จึงได จัดโครงการ ฝกอบรมตามแนว
พุทธในหลักไตรสิกขาขึ้น” ภายใต้ ช่ือโครงการว่า โครงการอบรมพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญา และสันติ
สุข และรับสมัครนักศึกษา และบุคคลท่ัวไปเข้าร่วมโครงการ เพื่อท าการวิจัย กึ่งทดลองในการศึกษา ท่ี
ไดรับการฝึกอบรมตามแนวพุทธในหลักไตรสิกขาเป็นเวลา ๗ คืน ๘ วันนี้จะมีสุขภาพจิต จิตลักษณะ
ทางพุทธ อันไดแก ความเช่ือทางพุทธ และความเช่ือทางพุทธ ในแนวกรรม กับลักษณะทางพุทธอัน  
ไดแก การปฏิบัติทางพุทธ (การปฏิบัติตนตามค าสอนทาง พุทธศาสนา ด้านทาน ศีล ภาวนา) และ วิถี
ชีวิตแบบพุทธ (การประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ตามค าสอนทางพุทธศาสนาโดยหลีกเล่ียงการใช้
ชีวิตผิดศีล) แตกต่างจากผู้ท่ีไมไดเข้ารับการ ฝกอบรมหรือไมเพียงใด และลักษณะดังกล่าวมีความ
แตกต่าง  ในผู้รับการฝึกอบรมภายหลัง การฝึกอบรม ๖ สัปดาห์กับภายหลังการส้ินสุดการฝึกอบรม

                                                 
๒๗๓พงศธร สุกิจญาณ, อ้าง ศรีมงคล เทพเรณู, ทักษะ และเทคนิคการสอน, รายงานการวิจัย , 

(กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์, สถานบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ๒๕๔๕).  
๒๗๔นภัสวรรณ ทัศนาญชลี, การนิเทศที่มีผลตอการใชไตรสิกขาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู, รูปแบบการ

นิเทศใหครูใชไตรสิกขาในการสอน เอกสารการประชุม ทางวิชาการของคุรุสภา, ครั้งที่ ๕, การวิจัยเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู และการบริหาร การศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สเจริญการพิมพจ ากัด, ๒๕๕๓).   



๘๗ 

 

 

 

ทันทีหรือไม เพียงใด ท้ังนี้ด้วยความคาดหวัง วา ผลงานวิจัยจะเป็นประโยชนต่อหน่วยงาน และองค์กร
ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อไป๒๗๕  

สมจิต เกิดปรางค์ ไดท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การน าศีล สมาธิ และปญญา มาใชใน
กระบวนการกลุม เพื่อพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยี
สุพรรณบุรี” ผลการวิจัยพบวา หลังการทดลอง กลุมทดลองมีการเห็นคุณคาในตนเอง สูงกวากอนการ
ทดลองอยางมีนัยส าคัญทางสถิติหลังการทดลองกลุมทดลองมีการเห็นคุณคาในตนเอง สูงกวากลุ
มควบคุมอยางมีนัยส าคัญทางสถิติเชนกัน สวนระยะติดตามผลกลุมทดลอง มีการเห็นคุณคา ในตนเอง
สูงกวาหลังการทดลองอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ และหลังการทดลองพบความส าคัญ อยางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติระหวางคะแนนการเห็นคุณคาในตนเอง และคะแนนศีล สมาธิ และปญญา ของกลุมทดลอง 
แตความคงทนในชวง ๓๐ วัน ของคะแนนดังกลาวไมพบความสัมพันธกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ๒๗๖  

Herbert Benson (เฮอร์เบิร์ต เบนสัน) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การฝึกสมาธิแบบ 
Trancendental meditation (T.M.) ในอาสาสมัคร” ผลการวิจัยพบว่า คนท่ีจิตเป็นสมาธิ อัตราการ
หายใจ อัตราการเต้นของหัวใจ และความดันลดลง ซึ่งเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า การตอบสนองต่อความ
ผ่อนคลาย (Relaxation response) ดังนั้น ความเครียดท าให้เกิดโรคต่างๆได้ ในขณะท่ีความผ่อน
คลายช่วยให้โรคส่วนใหญ่หายหรือดีขึ้นได้ คือการฝึกสมาธิ นั่นเอง๒๗๗   
 
 
 
 
 
ตารางที่ ๒.๑๓ สรุป : ประเด็นหลักท่ีนักวชาการท าการศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับไตรสิกขา   
 

นกัวจิยั ผลการวิจยั 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุต โต); 

(๒๕๔๒) 
ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “หลักพุทธธรรม ซึ่งเป็นแนวทางในการ

จัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา” ผลการวิจัยพบว่า  ไตรสิกขา 
แปลว่า สิกขา ๓ ค าว่า สิกขา แปลว่า การศึกษา การส าเหนียก การ
ฝึกฝน ฝึกปรือ ฝึกอบรม ได้แก่ ข้อปฏิบัติท่ีเป็นหลักส าหรับฝึกอบรม
กาย วาจา จิตใจ และปัญญา ให้เจริญงอกงาม สิกขา ๓ ประกอบด้วย 

                                                 
๒๗๕อุบล เลี้ยววาริณ, ผลของการฝึกอบรมตามแนวพุทธตอจิตลักษณะและลักษณะทางพุทธของบุคคลใน

วัยผู้ใหญ่, คณะครุศาสตรสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, งานวิจัย (ส านักวิจัย : สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๔๒), 
หนา ๑๑๓.   

๒๗๖สมจิต เกิดปรางค, การน าศีล สมาธิปญญามาใชในกระบวนการกลุมเพ่ือพัฒนาการเห็น คุณคาใน
ตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี. งานวิจัย, (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว). 
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. ๒๕๔๓).  

๒๗๗Benson H., Rosner BA. Et a decreaaed blood pressure in pharmacologically treated 
hypertensive patients who regularly elicited the relaxation response. Lancet,1974 ; pp.191-289.  



๘๘ 

 

 

 

อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา  
ดลพัฒน์ ยศธร 

(๒๕๕๒, หน้า ๓๐) 
ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การน าเสนอรูปแบบการศึกษาเพื่อ

พัฒนาท่ียั่งยืนตามแนวพุทธศาสตร์” ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบของ
การศึกษานี้ คือ การพัฒนาแนวพุทธศาสตร์ท่ีเป็นการพัฒนาท่ีถูกทาง 
(สัมมาพัฒนา) จะน าไปสู่ผลส าเร็จในการพัฒนาท่ียั่งยืนได้ด้วย
การศึกษาท้ังเนื้อหาแบบไตรสิกขา ๓ ท่ีพัฒนาคนท้ังด้านพฤติกรรม 
(ศีล สมาธิ ปัญญา) ซึ่งการศึกษา เช่นนี้ต้องศึกษาท้ังเนื้อหา (ปริยัติ) 
การลงมือปฏิบัติ (ปฏิบัติ) เพื่อให้เข้าใน ปฏิจจสมุปบาท คือ กฎแห่ง
กรรมหรือกฎแห่งธรรมชาติของชีวิต อันจะน าไปสู่ผลส าเร็จ (ปฏิเวธ) 

พระมหาปองปรีดา  
ปริปุณโณ 
(๒๕๔๕) 

ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การป้องกัน และรักษาโรคตามหลัก
พระ พุ ทธ ศาสนา  ผลก าร วิ จั ยพ บว่ า  ก า รป้ อ ง กั น โ รคตาม
พระพุทธศาสนา คือการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา ได้แก่ อธิศีลสิกขา 
ได้แก่ การฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีศีล และมีวินัยมีความประพฤติ
ถูกต้องดีงาม อธิจิตสิกขา ได้แก่ ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกจิตอบรมจิตให้มี
คุณภาพมีสมรรถภาพ อธิปัญญา ได้แก่ การปฏิบัติเพื่อเจริญปัญญาให้
สูงขึ้นจนตัดกิเลสได้เด็ดขาด 

Herbert Benson 
(เฮอร์เบิร์ต เบนสัน) 

(1974 ; pp.191-289.) 

ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การฝึกสมาธิแบบ Trancendental 
meditation (T.M.) ในอาสาสมัคร” ผลการวิจัยพบว่า คนท่ีจิตเป็น
สมาธิ อัตราการหายใจ อัตราการเต้นของหัวใจ และความดันลดลง ซึ่ง
เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า การตอบสนองต่อความผ่อนคลาย ดังนั้น 
ความเครียดท าให้เกิดโรคต่างๆได้ ในขณะท่ีความผ่อนคลายช่วยให้โรค
ส่วนใหญ่หายหรือดีข้ึนได้ คือการฝึกสมาธิ นั่นเอง  

 
สรุปได้ว่า งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับไตรสิกขา การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการ

เรียนรู้ด้านสุขภาวะ โดยน าไปสู่จุดหมายเน้นของการพัฒนาให้สามารถกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น คือ การใช้
ปัญญา ให้เกิดประโยชน์แท้จริงต่อยอดชีวิต และการด าเนินชีวิตประจ าวันอยู่ในโลกและสังคมใน
ปัจจุบัน “ปรโตโฆสะ” และปัญญาท่ีมีความรู้ท่ีถูกต้อง มีศักยภาพในการคิดการแก้ปัญหาท่ีแยบคาย 
“โยนิโสมนสิการ” โดยการน าค าสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นฐานด้านความคิดทางด้านจิตใจและ
ปัญญา วัดเป็นสถานท่ีท่ีสงบจากอบายมุข ไม่มีเสียงอึกทึกครึกโครม ร่มเย็นเป็นสุข ด้วยสภาพแวดล้อม
ท่ีเป็นธรรมชาติ ในอดีตชาวบ้านมีความใกล้ชิดกับพระ ทางด้านวุฒิภาวะแห่งองค์ความรู้พื้นฐานมี
หลายด้าน สถาบันสงฆ์กับการพัฒนาสังคมไทยในอนาคต รวมท้ังความเช่ือในทัศนคติ ค่านิยม และ
แนวความคิดต่างๆ เพื่อใช้ปัญญาเป็นตัวแก้ปัญหา เป็นตัวปรับการจัดการทุกๆ อย่างท้ังพฤติกรรม และ
จิตใจให้ลงตัวพอดี หลักไตรสิกขามุ่งพัฒนาผู้ปฏิบัติให้เกิดการเปล่ียนแปลง พฤติกรรมไปในทางท่ีดีขึ้น 
ดังนี้ คือ ๑) ด้านศีล ทักษะการปฏิบัติต่อความรู้ต่อตนเอง และผู้อื่นความมีระเบียบวินัย ๒) ด้านจิตใจ
ใฝ่ปฏิบัติ และเรียนรู้ปฏิบัติจริง และ ๓) ด้านสติปัญญาท่ีดีต่อการปฏิบัติ และเรียนรู จากการใช้เวลาใน
การจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA
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๒.๓.๓ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ 

ผู้วิจัย ได้ท าการทบทวนรวบรวมงานวิจัย เพื่อเป็นกรณีศึกษาผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสุข
ภาวะ ในการน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาการบริหารการพัฒนาวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน
สุขภาวะของประชาชน ดังนั้น ผู้วิจัยได้น าเสนอเป็นล าดับต่อไปนี้ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุต โต) ; ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “สุขภาวะองค์รวมแนว
พุทธ” ผลการวิจัยพบว่า คนมองธรรมชาติเป็นของนอกตัว ท้ังๆท่ีแท้จริงแล้ว ชีวิตจิตใจเราเองก็เป็น
ธรรมชาติ เราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เมื่อคนกับส่ิงแวดล้อมอยู่ในสภาวะท่ีขัดแย้งกัน ส่ิงแวดล้อมก็
เส่ือมโทรมด้วยความเห็นแก่ตัว ผู้คนต่างแก่งแย่งช่วงชิงกัน เบียดเบียนกันใช้ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
เพียงเพื่อหาผลประโยชน์และ ความสุขสบายตามใจตนเป็นหลักของสังคม ท่ีอาศัยอยู่ร่วมกันจึงวุ่นวาย 
สถานการณ์เช่นนี้ ผู้คนจึงประสบปัญหาอย่างหนักในการด ารงอยู่ของตนเอง จึงแสวงหาแนวทางใหม่
มาใช้ในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดสมดุลของชีวิต แนวคิดองค์รวมจึงเริ่มเฟืองฟูขึ้นในระบบการแพทย์ 
ทางเลือก และภูมิปัญญาพื้นบ้านหรือท้องถิ่นได้เข้ามาสู่ความสนใจ จนเป็นท่ียอมรับของผู้คนมากมาย
และแพร่หลายอยู่ในปัจจุบันนี้๒๗๘ 

พระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุท โธ) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “วิถีชีวิตพฤติกรรมสุขภาพ 
และดูแลสุขภาพองค์รวมของพระสงฆ์ท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก” ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดตามหลักค า
สอนในทางพระพุทธ ถือว่า สุขภาวะ คือ ความสุขสมบูรณ์ของชีวิต ในทางร่างกาย (กายิกสุข) ทาง
จิตใจ (เจตสิกสุข) โดยองค์ประกอบเหล่านี้แยกเป็น ๔ ด้าน คือ ด้านกาย จิตใจ สังคมและ ปัญญา โดย
การท่ีชีวิตของมนุษย์จะเกิดความสุขได้นั้นในมิติ ๔ ด้านจะต้องประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน๒๗๙   

กิตติคม  คาวีรัตน์  ไ ด้ ศึกษาวิ จัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เ ชิง 
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ”, ผลการศึกษาพบว่า  

๑) ผลการพัฒนาได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส 
าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ( Kaecpar Model ) ประกอบด้วย หลักการ คือ การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อน าไปสู่
การสร้างองค์ ความรู้ใหม่ วัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ร่วมกันท าให้มี คุณภาพชีวิตท่ีดี ขึ้นตอนของรูปแบบ ๕ ขั้น คือ  

ขั้นท่ี ๑ การให้ความรู้และการสร้างความตระหนัก  (Knowledg and 
Awareness : KA)  

ขั้นที่ ๒ การสร้างเสริมความรู้ (Dnhancement : E)  
ขั้นที่ ๓ การสร้างผลงาน (Construction : C)  
ขั้นที่ ๔ การน าเสนอผลงาน (Presentation : P) และ 

                                                 
๒๗๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุต โต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์, ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๒๔, 

ธรรมสภา, งานวิจัย,  (กรุงเทพมหานคร :  ธรรมสภา, ๒๕๕๖), หน้า ๒๒. 
๒๗๙พระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุท โธ), การศึกษาเชิงวิเคราะห์วิถีชีวิตพฤติกรรมสุขภาพ และการดูแล

สุขภาพแบบองค์รวมของพระสงฆ์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑).  



๙๐ 

 

 

 

ขั้นท่ี ๕ การประเมินผลการเรียนรู้และการสะท้อนกลับ ( Assessment and 
Reflection : AR ) ในทุกขั้นตอน มีการด าเนินการขั้นตอนย่อย คือ ขั้นเตรียมการ ( Preparing : P ) 
ขั้นปฏิบัติ ( Doing : D ) ขั้นสรุป ( Summarizing : S ) โดยมีเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ประกอบด้วย
หลักการตอบสนอง ระบบสังคม และระบบสนับสนุน  

๒) ผลการประเมินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ พบว่า  
๒.๑ ความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะหลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ  
๒.๒ พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะหลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ  
๒.๓ การใช้ทักษะกระบวนการหลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ  
๒.๔ การใช้ทักษะมนุษยสัมพันธ์หลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ  
๒.๕ เจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะหลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ  
๒.๖ ความรับผิดชอบของนักศึกษาหลังการใช้รูปแบบนักศึกษามีความรับผิดชอบ

อยู ่ในระดับดีมาก  
๒.๗ ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของ 

อาจารย์อยู่ในระดับมากท่ีสุด ๒๘๐ 
อติญาณ์ ศรเกษตริน และคณะ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

สร้างเสริมสุขภาพ และพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของประชาชนภายใต้การสร้างหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า จากประชาชนในภาคใต้” กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน จ านวน 
๑,๒๐๐ คน ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนภายใต้การสร้าง
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อยู่ใน ระดับปานกลาง ปัจจัยทางชีวสังคมท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ อายุ ส่วนตัวแปร การรับรู้ความสามารถแห่งตนในการดูแลสุขภาพ และ
การรับรู้แรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ๒๘๑    

อรุณ อบเชย ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ภายใต้โครงการประกันคุณภาพถ้วนหน้า” 
ผลการวิจัยพอสรุปได้ ดังนี้ คือ ๑) ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน ส าหรับอายุ และสถานภาพ 
สมรส ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน ๒) ปัจจัยน า ได้แก่ ความรู้
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง ทัศนคติต่อการการดูแลสุขภาพตนเอง และการรับรู้ประโยชน์ของการ
ดูแลสุขภาพตนเอง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน ๓) ปัจจัยเอื้อ 
ได้แก่ โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ

                                                 
๒๘๐ กิตติคม คาวีรัตน์, “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะ 

ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต , (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิต 
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓). 

๒๘๑อติญาณ์ ศรเกษตริน, เพ็ญศรี ทองเพชร, สมหาย คชนาม, อัจริยา วัชราวิวัฒน์, งามนิตย์ รัตนานุกูล, 
จรัสพงษ์สุขกรี และสมศักด์ิ ชอบตรง. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ สร้างเสริมสุขภาพและพฤติกรรมการใช้บริการ
สุขภาพของประชาชนภายใต้หลักประกัน, งานวิจัยสุขภาพถ้วนหน้า. (นนทบุรี. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , 
๒๕๔๗). 



๙๑ 

 

 

 

ประชาชน ๔) ปัจจัยเสริม ได้แก่ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพ การได้รับการสนับสนุนจาก
บุคคล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน๒๘๒  

รณภพ และกิตติ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันการ
เจ็บป่วย ของประชาชนในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่” โดย
ศึกษาในประชากรผู้ท่ีมีสิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จ านวน ๓๘๕ คน ผลการวิจัย
พบว่า คนส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่ ไม่ด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ เคยขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่มีการออก
ก าลังกายเป็นประจ า ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่น นอกจากคู่รักของตนเอง เลือกปฏิบัติเพื่อจัดการ
กับความเครียด โดยการฟังเพลงและดูภาพยนตร์มากท่ีสุด ท่ีระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕ ท าการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันการเจ็บป่วยด้านต่างๆ กับข้อมูลพื้นฐาน 
โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงกลุ่ม พบว่า เพศมีอิทธิพลต่อการสูบบุหรี่ในปัจจุบันมาก ท่ีสุดการด่ืม
เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ และระดับการศึกษามีอิทธิพลต่อการสูบบุหรี่ ในปัจจุบันรองลงมา ตามล าดับ 
ซึ่งท้ัง ๓ ตัวแปรดังกล่าวรวมกันมีความส าคัญต่อการสูบบุหรี่ ร้อยละ ๘๕.๖ ในกรณีพฤติกรรมการด่ืม
เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ พบว่า ล าดับความส าคัญของเพศ มีอิทธิพล ต่อการด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์มากท่ีสุด โดยมีอายุ และการสูบบุหรี่มีอิทธิพลต่อการ ด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์
รองลงมาตามล าดับ ซึ่งท้ัง ๓ ตัวแปรดังกล่าวรวมกัน มีความส าคัญต่อการด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ 
ร้อยละ ๘๙.๐ ในกรณีพฤติกรรมการใฝ่หาความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ พบว่า ระดับการศึกษามีอิทธิพลต่อ
การใฝ่หาความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพมากท่ีสุด โดยเพศ และอายุมีอิทธิพลต่อการหาความรู้ เกี่ยวกับ
สุขภาพรองลงมาตามล าดับความส าคัญต่อการใฝ่หาความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพร้อยละ ๖๕.๕๒๘๓ 

Myong and H.J. Sang,. Kreuter ; ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “โครงสร้างความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของชาวเกาหลีท่ีอาศัยอยู่ในเขตเมือง” จ านวน ๕๐๙ คน 
ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังในผลดีของการปฏิบัติบรรทัดฐานทางสังคม และอายุมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์ทางอ้อมกับพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ พฤติกรรมการออกก าลังกาย และการควบคุมน้ าหนักในระดับต่ าท้ังเพศหญิง และชาย 
พฤติกรรมการ ตรวจสุขภาพประจ าปีในเพศหญิงอยู่ในระดับต่ า ส่วนเพศชายอยู่ในระดับปานกลาง 
พฤติกรรมการ บริโภคอยู่ในระดับดีท้ังเพศหญิง และชาย ด้านอายุพบว่า ผู้ท่ีมีอายุมากกว่ามีพฤติกรรม
การตรวจ สุขภาพ การควบคุมน้ าหนักสูงกว่ากลุ่มท่ีมีอายุน้อยกว่า และกลุ่มท่ีมีการศึกษาสูงกว่ามี
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพดีกว่ากลุ่มท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า๒๘๔   
 
                                                 

๒๘๒อรุณ อบเชย, ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนในเขต อ าเภอบาง
แพ จังหวัดราบุรี, วิทยานพินธ์วทิยาศาสตร,์ (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘). 

๒๘๓รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ และกิตติ ศศิวิมลลักษณ์, พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันการเจ็บป่วย
ของประชาชน ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในเขตเทศบาลนคร เชียงใหม่, วารสารการสง่เสรมิสขุภาพ,
(อนามัยสิ่งแวดล้อม, ๒๕๔๕), หน้า ๙๘. 

๒๘๔Myong and H.J. Sang. Kreuter., Structural Relationship of Factor Affecting Health 
Promotion Behaviors of Korean urban Residents. Health Promotion International. 18 (3) 2003) : 
229-237.  



๙๒ 

 

 

 

 
 
 
 
ตารางที่ ๒.๑๔ สรุป : ประเด็นหลักท่ีนักวชาการท าการศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ 

สุขภาวะ   
 
นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุต โต)  
(๒๕๕๖, หน้า ๒๒) 

ไ ด้ท าการศึกษาวิ จัยเรื่อง สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ 
ผลการวิจัยพบว่า คนมองธรรมชาติเป็นของนอกตัว ท้ังๆท่ีแท้จริง
แล้ว ชีวิตจิตใจเราเองก็เป็นธรรมชาติ เราเป็นส่วนหนึ่งของ
ธรรมชาติ เมื่อคนกับส่ิงแวดล้อมอยู่ ในสภาวะท่ีขัดแย้งกัน 
ส่ิงแวดล้อมก็เส่ือมโทรมด้วยความเห็นแก่ตัว ผู้คนต่างแก่งแย่งช่วง
ชิงกัน เบียดเบียนกันใช้ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม เพียงเพื่อหา
ผลประโยชน์ และความสุขสบายตามใจตนเป็นหลักของสังคม ท่ี
อาศัยอยู่ร่วมกันจึงวุ่นวาย  

พระธรรมโมลี 
(ทองอยู่ ญาณวิสุท โธ)  
(๒๕๔๑) 

 ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง วิถีชีวิตพฤติกรรมสุขภาพ และ
ดูแลสุขภาพองค์รวมของพระสงฆ์ท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก 
ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดตามหลักค าสอนในทางพระพุทธ ถือว่า 
สุขภาวะ คือ ความสุขสมบูรณ์ของชีวิต โดยองค์ประกอบเหล่านี้
แยกเป็น ๔ ด้าน คือ ด้านกาย จิตใจ สังคม และปัญญา  

บริรักษ์ อุ่นค า;  
(๒๕๔๙), หน้า ๓๔. 

ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็น
หมู่บ้านจัดการสุขภาพของบ้านป่าไม้แดง ต าบลแม่โป่ง อ าเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า องค์การอนามัย 
ร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญาหรือจิตวิญญาณ ได้ก าหนดแนว
ทางการสร้างความแข็งแรงทางสุขภาพไว้ตามกฎบัตรออตตาวา 
(Ottawa Charter) ไว้ ๕ ด้าน คือ ด้านนโยบายสาธารณสุข  

Myong and H.J. Sang., 
Kreuter. 
(2003 : 229-237) 

ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “โครงสร้างความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของชาวเกาหลีท่ี
อาศัยอยู่ในเขตเมือง” จ านวน ๕๐๙ คน ผลการศึกษาพบว่า 
ความคาดหวังในผลดีของการปฏิบัติบรรทัดฐานทางสังคม และ
อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ นอกจากนี้
ยังพบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์ทางอ้อมกับพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพ พฤติกรรมการออกก าลังกาย และการควบคุมน้ าหนักใน
ระดับต่ าท้ังเพศหญิง-ชาย และพฤติกรรมการตรวจสุขภาพ  



๙๓ 

 

 

 

จากการทบทวนงานวิจัย สรุปได้ว่า งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาวะ นั่นก็คือ สุขภาวะองค์
รวมแนวพุทธ วิถีชีวิตพฤติกรรมสุขภาพ และดูแลสุขภาพองค์รวม การมีสุขภาพสมบูรณ์ และเช่ือมโยง
กันเป็นองค์รวม อย่างสมดุลท้ัง กาย จิตใจ สังคม และปัญญาโดยค าว่า สุขภาวะ ความสุข และคุณค่า
ของชีวิต ก็คือการมีสุขภาวะท่ีสมบูรณ์สุขภาวะท่ีแท้ต้องเป็นไปตามความจริงแห่งธรรมชาติของชีวิต 
องค์รวมของชีวิตท่ีมีสุขภาวะ คือ ทุกส่วนของร่างกาย ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง ร่างกาย 
จิตใจ สังคม และปัญญา เมื่อน าไปประยุกต์ใช้กับการรักษาจะเรียกว่า การรักษาองค์รวม (Holistic 
Medicine)  

จากหลักการและแนวคิดทฤษฎีเชิงระบบประกอบด้วยส่วนประกอบท่ีส าคัญ คือ ๑) ปัจจัย
น าเข้า (Input) หมายถึง ทรัพยากรทางการบริหารทุกๆ ด้าน ได้แก่บุคลากร (Man) งบประมาณ 
(Money) วัสดุอุปกรณ์ (Materials) การบริหารจัดการ (Management) ท่ีเป็นส่วนเริ่มต้นและเป็นตัว
จักรส าคัญในการปฏิบัติงานของวัด ๒) กระบวนการ (Process) คือ การน าเอาปัจจัยหรือทรัพยากร
ทางการบริหารทุกประเภทมาใช้ในการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เนื่องจากในกระบวนการจะมี
ระบบย่อยๆ รวมกันอยู่หลายระบบครบวงจร ต้ังแต่การบริหาร การจัดการ การนิเทศ การวัดและการ
ประเมินผล การติดตามตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อให้ปัจจัยท้ังหลายเข้าไปสู่กระบวนการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ๓) ผลลัพธ์ (Product or Output) เป็นผลท่ีเกิดจากกระบวนการของการน าเอาปัจจัยมา
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ๔) ผลกระทบ (Outcome or Impact) เป็นผล
ท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากผลลัพธ์ท่ีได้ ซึ่งอาจเป็นส่ิงท่ีคาดไว้หรือไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นก็ได้เขียน
เป็นแนวทาง การบริหารพการพัฒนาวัด  

จากการศึกษาสามารถสรุป ได้ว่า วัดในพุทธศาสนาเป็นทุนทางสังคมท่ีมีความพร้อม ในระดับ
ปานกลางถึงมากท่ีสุดในการรองรับสังคม โดยมีหลายประการ ได้แก่  

(๑) ความพร้อมทางด้านกายภาพ วัดส่วนใหญ่มีสถานท่ีต้ังอยู่ในชุมชน (ยกเว้นวัด
ธรรมยุต) ท าให้ผู้สูงอายุเดินทางไปร่วมกิจกรรมได้สะดวก มีอาคาร สถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวก และ
พื้นท่ีท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ  

(๒) การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นท้ังใน และนอกชุมชน วัดได้อนุญาตให้หน่วยงาน
ต่างๆ เข้ามาใช้พื้นท่ีวัด อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ศูนย์สุขภาพชุมชน ชมรม
ผู้สูงอายุ ศูนย์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ ท าให้วัดสามารถด าเนินกิจกรรมส าหรับส่งเสริมร่วมกับ
หน่วยงานเหล่านี้ได้ หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเสริมสร้างการเรียนรู้  การดูแลและส่งเสริม
สุขภาพ และการสร้างเครือข่ายและพื้นท่ีทางสังคมส าหรับการดูแลตนเอง  

(๓) การให้ธรรมะซึ่งเป็นอาหารใจท่ี จ าเป็นส าหรับพักฟื้น ท าให้พักฟื้นยอมรับการ
เปล่ียนแปลง เห็นคุณค่า และศักดิ์ศรีของ ตนเอง  

(๔) การมีความพร้อมของบุคลากร มีพระสงฆ์ แม่ชี เณร อุบาสก-อุบาสิกา ท่ีพร้อม 
ท างานให้วัด  

(๕) การมีทรัพยากรท่ีสามารถระดมได้จากญาติธรรม โดยไม่ต้องรองบประมาณ จาก
รัฐ และหน่วยอื่นๆ 

(๖) เจ้าอาวาสวัดส่วนใหญ่มีความตระหนักว่าสังคมไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
โดยมีจ านวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น และมีความยินดีท่ีจะเข้ามามีบทบาทในการคล่ีคลายหรือแบ่งเบา
ปัญหาดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ถ้าส านักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาเถรสมาคม มีนโยบายให้วัดเข้ามามี



๑๐๕ 

 

 

บทบาทในการส่งเสริมสุขภาวะมากขึ้น ทางวัดก็ยินดีปฏิบัติตาม เพราะปัจจุบันกลุ่มผู้พักฟื้นท่ีเข้าวัดมาก
ท่ีสุดอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิจัยใครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะวัด และตัวอย่างท่ีมีความพร้อมใน
ระดับหนึ่งเท่านั้น มิใช่ข้อมูลของประชาชนรอบๆวัดของผู้วิจัยพ านักอาศัยอยู่ แต่เป็นข้อมูลได้มาจาก
แหล่งข้อมูลท่ัวไป ดังนั้น ในการด าเนินการจึงควรพิจารณาน าร่องกับวัดในกลุ่มเส่ียงนี้ก่อน 
 
๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัด
ระยอง” จากการทบทวนเอกสารท่ีเป็นแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสามารถน ามา
ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) ประกอบด้วย แผ่นภูมิ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรการศึกษา 
 
   
 
                                                                                          
                                                         
                                          
                               
                                    
                                         
                               
    
  

สภาพปญัหา 
-   สุขภาวะทางกาย 
     แข็งแรง ปลอดสาร 
-   สุขภาวะทางจิต 
     มีความสุนทรียะ 
-   สุขภาวะทางสังคม 
     ปฏิสัมพันดีต่อกัน  
-   สุขภาวะทางปัญญา 
     บรรลุอิสรภาพ 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๕ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปัจจยัพืน้ฐานการบรหิาร 
- คน (Man) บุคลากร 
- เงิน (Money) งบประมาณ 
- วัสดุ (Material) อุปกรณ์ 
- การจัดกาi (Management) 
  วางแผน จัดองค์กร ช้ีน า 
  และควบคุม 

 

การบริหาร 
การพฒันาวัด 

เพือ่ส่งเสรมิสขุภาวะ 
ของประชาชน 

ในจงัหวดัระยอง 

 

ไตรสกิขา 
ศีล (สะอาด) 
สมาธิ (สงบ) 

ปัญญา (สว่าง) 



๑๐๖ 

 

 
บทที่ ๓ 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัด
ระยอง” มีวัตถุประสงค์ การวิจัยการบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัด
ระยอง ผู้วิจัยก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย ตามข้ันตอนการด าเนินการการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล  

 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัด
ระยอง” ในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research)  

เชิงประมาณ (Quantitative Research) โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงประมาณ โดยใช้วิธี
การศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) ซึ่งเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม (Questionnaire)  

เชิงคุณภาพ (Quantitative Research) ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการใช้วิธีสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็นแบบพรรณนา  

เลือกบุคคลสนทนากลุ่ม (Focus Group) มีลักษณะเป็นการสนทนา ถก แลกเปล่ียนประเด็น
ปัญหาท่ีก าหนดหัวข้อเฉพาะบางประเด็นของผู้จัด (Organizer) โดยกลุ่มบุคคลท่ีเข้าร่วม ประมาณ ๑๐ 
คน ซึ่งเรียกว่า เป็น Participants โดย Respondents ผู้ท่ีเข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) ได้รับการคัดเลือก (Screen) ตามเงื่อนไขมาอย่างดี เพื่อน ามาประกอบในการวิจัย 
 
๓.๒ ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๓.๒.๑ เชิงปริมาณ 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชากร ซึ่งอยู่ในเขตการปกครอง ในจังหวัดระยอง 

มีดังนี้กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง แบบทราบจ านวนประชากร โดยก าหนดความ
เช่ือมั่นท่ี ๙๕% ความผิดพลาดไม่เกิน ๐.๐๕ ดังสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane๑) 

                          N 
สูตร     n  = 1 + N (e2) 
เมื่อ     n  = ขนาดของกลุ่มประชากร 

                                                             
๑รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธ์ุ, การพยาบาล, มหาวิทยาลัยบูรพา : พิมพ์ครั้งที่ ๓, (ชลบุรี : คณะพยาบาล

ศาสตร์, ๒๕๔๙), หน้า ๒. 



๑๐๗ 

 

N            = ขนาดของกลุ่มประชากร 
E            =         ค่าความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตัวอย่าง (๐.๐๕) 

เนื่องจากจ านวนประชาชน ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีท้ังหมด จ านวน ๓๓,๒๗๓ คน ผู้วิจัยจึงได้
ก าหนดเอาประชากร ท่ีเลือกกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๕๖ คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง ของประชาชน ท่ีใช้ใน
การวิจัย ในครั้งนี้ 

                เมื่อ             n     =   33,273 
                                  e     =   0.05        

แทนค่าสูตร    n     =   33,273        
                                            1+83.18 (0.05)    

กลุ่มตัวอย่าง          =   ๓๕๖ คน    
ดังนั้น ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีสร้างไว้ให้กลุ่มตัวอย่าง ของประชาชน จ านวน ๓๕๖ คน ใน

การตอบแบบสอบถาม โดยใช้วิธีแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง ของประชาชน อย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) 

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มท่ีค านึงถึงความน่าจะเป็นในการสุ่ม (Probability 
Sampling) โดยด าเนินการ ดังต่อไปนี้  

๑) แบ่งกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งกลุ่ม
ตามกลุ่มประชากร (ประชาชน) รวม ๔ ชุมชน  

๒) ค านวณหาจ านวนตัวอย่างตามสัดส่วนประชากรในแต่ละชุมชน ตามตารางท่ี ๑ ดัง
ตารางท่ีแสดงตารางท่ี ๓.๑  
 
ตารางที่ ๓.๑ แบ่งกลุ่ม และจ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

การแบ่งกลุ่มตัวอย่าง ของประชากร เพื่อแจกแบบสอบถามกลุ่มประชากร (ประชาชน) ท่ีมี
ผลกระทบต่อการบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างตาม
กลุ่มประชากร (ประชาชน) รวม ๔ กลุ่ม (ชุมชน)  
ตารางที่ ๓.๑ การแบ่งกลุ่มประชากรตัวอย่าง  

ล าดับ 
ท่ี 

วัด 
หมู่บ้าน 

ประชากร สูตร  n= n๑x N๑ 
               N 

จ านวน 
กลุ่มตัวอย่าง 

๑. ท่ีท าการก านันต าบลพลา อ าเภอ   
บ้านฉาง จังหวัดระยอง 

๘,๙๕๔ ๓๕๖ X ๘,๙๕๔ 
๓๓,๒๗๓ 

๑๐๖ 

๒. ชุมชนบ้านห้วยโป่ง วัดห้วยโป่ง ต าบล
ห้วยโป่ง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

๗,๐๕๖ ๓๕๖ x ๗,๐๕๖ 
๓๓,๒๗๓ 

๘๐ 

๓. ชุมชนนิคมพัฒนา วัดปกรณ์ธรรมาราม 
ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา 

๘,๙๓๖ ๓๕๖ x ๘,๙๓๖ 
๓๓,๒๗๓ 

๙๐ 

๔. ท่ีท าการก านันต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอ 
ปลวกแดง จังหวัดระยอง 

๘,๑๒๗ ๓๕๖ x ๘,๑๒๗ 
๓๓,๒๗๓ 

๘๐ 



๑๐๘ 

 

 
๓.๒.๒ เชิงคุณภาพ  
โดยผู้วิจัยได้ก าหนดเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญ (Key informants) จากผู้มี

คุณลักษณะสอดคล้องกับสาระส าคัญในการบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน 
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับประชากร (ประชาชน) เช่น  

กลุ่มที่ ๑ ผู้น าฝ่ายปกครอง และบริหารท้องถิ่น  
กลุ่มที่ ๒ นักวิชาการ ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน  
กลุ่มที่ ๓ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จิตอาสาทางการแพทย์ และ 
กลุ่มที่ ๔ ปราชญ์ชาวบ้าน  

ประชากร (ประชาชน) ผู้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญ (Key informants) จากผู้มีคุณลักษณะสอดคล้อง
กับสาระส าคัญในการบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง เป็นการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จ านวน ๑๘ คน ของการวิจัยประกอบด้วย ดังนี้ 

กลุ่มที่ ๑ ผู้น าฝ่ายปกครอง และพัฒนาท้องถ่ิน จ านวน ๕ คน 
๑. นายสมทรง แถวโชติ, ก านันต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
๒. นายนพพร หล าเจริญ, ก านันต าบลแม่น้ าคู้  อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
๓. นายแหยม พรากเพียร, ประธานชุมชนบ้านห้วยโป่ง หมู่ ๒ ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอ

เมืองระยอง จังหวัดระยอง 
๔. นางสาวภูษณิศา จันทร์ส่งแสง, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุข     

(อสม.) ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
๕. นายประสงค์ บุญลคร, ประธานชุมชนบ้านพลา หมู่ ๕ ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง  

จังหวัดระยอง  
กลุ่มที่ ๒ นักวิชาการ ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน จ านวน ๓ คน 

๖. นางพรศินี ชุมพลภักดี, พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

๗. นางอัญชิสา ศิริเลิศ, พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง 

๘. นางปรีดา เป็นธรรม, แพทย์ประจ าต าบล ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
กลุ่มที่ ๓ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จิตอาสาทางการแพทย์ จ านวน ๔ คน 

๙. นางสมพร ภุมมาลา, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง  
จังหวัดระยอง 

๑๐.นางมาลัย อินทร์อยู่, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง 

๑๑.นางสาวสุบงกช วัฒนศรี, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ต าบลบ้านฉาง อ าเภอ 
บ้านฉาง จังหวัดระยอง   

๑๒.นายทวาย ชายสมุทร, ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ต าบลพลา อ าเภอ
บ้านฉาง จังหวัดระยอง   

 รวมประชากร ๓๓,๒๗๓  ๓๕๖ 



๑๐๙ 

 

กลุ่มที่ ๔ ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน ๖ คน  
๑๓.นายบันลูน มงคลรัตน์, กลุ่มจิตอาสาชุมชนบ้านพลา ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง 

จังหวัดระยอง  
๑๔.นางสาวกัญญา สายสุด, ครู (กศน.), ต าบลพลา  อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
๑๕.นายวิเชษฐ์ หมายมั่น, ประธานประมงเรือเล็ก ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง  จังหวัด

ระยอง 
๑๖.นายกมล เนตรภักดี, ไวยาวัจกรวัดพลา และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
๑๗.นางกรรณิการ์ จินดาทิพย์, ประธานกลุ่มแม่บ้านพลาสามัคคี (ผลิตภัณฑ์สมุนไพร) 

ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
๑๘.นางประจวบ เริงปรีดารมย์, ครัวอาหาร (พื้นบ้าน) พลาพีชช่ิงปาร์ค ต าบลพลา  

อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
๓.๒.๔ การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  
การสนทนากลุ่มเฉพาะ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะหาลักษณะร่วม (Common 

Character) รวมถึงข้อสรุปร่วม (Common Conclusion) จากผู้เกี่ยวข้อง โดยประสงค์จะเก็บข้อมูลท่ี
เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัด
ระยอง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้พิจารณาเลือกจากบุคคลทุกภาคส่วน ท่ีเป็นผู้มีส่วน (Stakeholders) เกี่ยวข้อง
กับการบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน เพื่อเป็นการยืนยัน และตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล โดยมีผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญ ด้านการบริหารพัฒนาวัด 
โดยปัจจัยพื้นฐานการบริหาร ด้วย M’s4 และด้านสุขภาวะของประชาชน จ านวน ๑๐ คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ๒ ท่าน อันประกอบด้วย ดังต่อไปนี้ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิจ านวน ๒ คน  
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ผศ.ดร. ผอ. พธ.ด. (รปศ.วังน้อย) 
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี, เลขานุการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (มจร วังน้อย) 

กลุ่มที่ ๑ ฝ่ายปกครอง และการบริหารการพัฒนา จ านวน ๓ คน 
๑) นายวินัย ในเมือง, สารวัตรก านันต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
๒) นายเล็ก วาจายิ้ม, สารวัตรก านันต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
๓) นายชาตรี ธีระสานต์, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ /อาสาสมัครสาธารณสุข ต าบลพลา 

อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  
กลุ่มที่ ๒ นักวิชาการ ทางการแพทย์แผนปัจจุบนั จ านวน ๓ คน 

๔) นางสาวเวียนนารัตน์ ช่วงวิวัฒน์, ผู้เช่ียวชาญด้านสุขภาพ และผู้สูงอายุ แขวงบ้าน
ช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

๕) นายพิชัย พละเดช, ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง 

๖) นางสาวอริษา สุขปัญญา, นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

กลุ่มที่ ๓ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จิตอาสาทางการแพทย์ จ านวน ๒ คน 



๑๑๐ 

 

๗) นางสาววิไลลักษณ์ ช่วงวิวัฒน์, ผู้เช่ียวชาญด้านภูมิทัศน์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

๘) นางสาวเขมิกา อินต๊ะวงศ์, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง 

 
 

กลุ่มที่ ๔ ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน ๒ คน  
๙) นายชาญ เอี่ยมละออง, ไวยาวัจกรวัดพลา อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพลา 

ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
๑๐) นายประชุม หอมเสียง, ไวยาวัจกรวัดพลา อดีตเจ้าอาวาสวัดพลา ต าบลพลา 

อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
 
๓.๓ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ใน
จังหวัดระยอง” โดยมีเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสัมภาษณ์ (Interview) 
แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) โดยมีข้ันตอน และการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้ 

๓.๓.๑ ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือการวิจัย ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑) ศึกษาหลักการ และทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง “การบริหาร
การพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง” จากเอกสาร และผลงานการวิจัยท่ี
เคยมีผู้ด าเนินการวิจัยไว้  

๒) ก าหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย  
๓) ก าหนดวัตถุประสงค์ ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย โดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่

ปรึกษาดุษฎีนิพนธ ์
๔) น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เช่ียวชาญ เพื่อ

ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข 
๕) น าเครื่องมือการวิจัยไปทดสอบใช้กับประชากรท่ีมีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรท่ีด าเนินการวิจัย เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ความเท่ียงตรงของเครื่องมือ 
๖) สร้างเครื่องมือ 
๗) ปรับปรุงแก้ไข 
๘) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และน าไปใช้จริงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม

ตัวอย่าง จ านวน ๔ กลุ่ม (ชุมชน)  
๓.๓.๒ ลักษณะของเคร่ืองมือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire Research) และแบบสัมภาษณ์ (Quantitative Research) 

ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับ “การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของ



๑๑๑ 

 

ประชาชน” โดยก าหนดค าตอบให้เลือกตอบเพื่อแสดงผลเชิงปริมาณ แบบสอบถามจะถูกส่งให้ผู้ตอบ
โดยตรง เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย ๔ ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่  ๑ ข้อมูลท่ัวไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ, อายุ, การศึกษา  และโรค
ประจ าตัว ซึ่งเป็นแบบสอบถามเลือกตอบ (Check List)  

ส่วนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามก าหนดให้ตอบกับปัจจัยท่ีเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาวัด โดย
แบ่งเป็น ๒ ด้าน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) จ านวน ๔๐ ข้อ ประกอบด้วย ดังนี้ 

๑) ด้านปัจจัยพื้นฐานการบริหารการพัฒนาวัด ด้วย M’s4 
๑.๑ คน (Man)                       จ านวน ๕ ข้อ 
๑.๒ เงิน (Money)                   จ านวน ๕ ข้อ 
๑.๓ วัสดุส่ิงของ (Material)        จ านวน ๕ ข้อ 
๑.๔ การจัดการ (Management) จ านวน ๕ ข้อ 

๒) ด้านสุขภาวะของประชาชน                 
๒.๑ สุขภาวะทางกาย                จ านวน ๕ ข้อ 
๒.๒ สุขภาวะทางจิต                 จ านวน ๕ ข้อ 
๒.๓ สุขภาวะทางสังคม              จ านวน ๕ ข้อ  
๒.๔ สุขภาวะทางปัญญา             จ านวน ๕ ข้อ 

รวมท้ังหมด ๔๐ ข้อ มีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
๕ หมายถึง ระดับพฤติกรรมสุขภาพ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
๔ หมายถึง ระดับพฤติกรรมสุขภาพ อยู่ในระดับมาก 
๓ หมายถึง ระดับพฤติกรรมสุขภาพ อยู่ในระดับปานกลาง 
๒ หมายถึง ระดับพฤติกรรมสุขภาพ อยู่ในระดับน้อย 
๑ หมายถึง ระดับพฤติกรรมสุขภาพ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

การแปลความหมายของค่าเฉล่ีย โดยยึดเกณฑ์๒ ดังนี้ 
ค่าเฉล่ียต้ังแต่ ๔.๕๐-๕.๐๐ ความหมาย มากท่ีสุด  (๕) 
ค่าเฉล่ียต้ังแต่ ๓.๕๐-๔.๔๙ ความหมาย มาก        (๔) 
ค่าเฉล่ียต้ังแต่ ๒.๕๐-๓.๔๙ ความหมาย ปานกลาง (๓)  
ค่าเฉล่ียต้ังแต่ ๑.๕๐-๒.๔๙ ความหมาย น้อย        (๒) 
ค่าเฉล่ียต้ังแต่ ๑.๐๐-๑.๔๙ ความหมาย น้อยท่ีสุด  (๑) 

ส่วนที่ ๓ แนวทาง และข้อเสนอแนะอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ
ของประชาชน ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended) ประกอบด้วยปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไขการพัฒนาวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของประชาชน 

ส่วนที่ ๔ แบบสัมภาษณ์ (Interview) ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์ เพื่อใช้เก็บข้อมูล โดยแบบ
โครงสร้าง (Structure Interview) ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ซึ่งมี

                                                             
๒ประกอบ กรรณสูตร, สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์, พิมพ์ครั้ง ๓, (กรุงเทพมหานคร : ด่านสุท

ธาการพิมพ์ ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๘. 



๑๑๒ 

 

ลักษณะสาระส าคัญ ประกอบด้วย แนวทาง และข้อเสนอแนะอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนา
วัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง 

๓.๓.๓ การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
๑) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือท่ีผู้วิจัย

ได้สร้างไว้ 
๒) หาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการน าเสนอแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จเสนอประธาน 

และกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบ และน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญแล้ว น ามา
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จ านวน ๕ ท่าน 

(๑) พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ  กิตฺติปญฺโญ, ผศ.ดร., ต าแหน่ง  ผอ.หลักสูตร พธ.ด. 
(รปศ.วังน้อย)  สถานท่ี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(๒) รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร , ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  สถานท่ี  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(๓) ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช, ต าแหน่ง  ผอ.หลักสูตร  พธ.ม. (รปศ.วัดศรีฯ)  สถานท่ี  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(๔) ผศ.ดร.เติมศักด์ิ ทองอิทร์, ต าแหน่ง  ผอ.หลักสูตร  พธ.ม. (รปศ.วังน้อย) สถานท่ี  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(๕) อาจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์ , ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าหลักสูตร สถานท่ี  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาท้ังในด้านส าคัญเนื้อหาสาระ และโครงสร้างของค าถาม และรูปแบบสอบถาม 
ตลอดจนภาษาท่ีใช้ และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์รายข้อ (Index of item-Objective Congruent : IOC๓) หากข้อใดท่ีได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องต่ ากว่า ๐.๐๕ และพบว่าบ้างข้อใช้ภาษาไม่เหมาะสม จึงได้ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้เช่ียวชาญ  

๓) หาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย จ านวน ๓๐ คน เพื่อหาความ
เช่ือมั่นโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach๔) ได้ค่า
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังหมดเท่ากับ ๐.๖๗๕ 

๔) น าแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม ท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบ และจัดพิมพ์แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ เป็นฉบับสมบูรณ์ และ
น าไปใช้จริง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                                                             

๓บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, สถิติการวิเคราะห์เพื่อการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๘. 

๔Cronbach, Lee j. Aptitudes and Instructional Methods, A Handbook for Research on 
Interactions, Wiley & Sons, (New York, 1971),  



๑๑๓ 

 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพตามขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 

๑) ในเ ชิงปริมาณ (Quantitative Research) หลังจากแจกแบบสอบถาม 
(Questionnaire) การเก็บรวบรวมเอกสารข้อมูล ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากหนังสือ 
บทความงานวิจัย เอกสารส่ิงพิมพ์และพระไตรปิฎก (ภาษาไทย) ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และอื่นๆ และการเก็บข้อมูลในเชิงเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) ส่วนตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสัมภาษณ์ 

๒) จัดเตรียมเครื่ องมือตามจ านวนกลุ่ม ตัวอย่าง โดยให้ แนบแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ตรงตามจ านวนประชากรท่ีต้องการแจกแบบสอบถาม 

๓) ผู้วิจัยแจ้งหลักและเหตุผล เพื่อเป็นกรณีการศึกษาเท่านั้น เพื่อให้ทราบว่าในการ
ตอบแบบสัมภาษณ์จะไม่มีผลต่อผู้ตอบแบบสัมภาษณ์แต่อย่างใด ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ค าตอบท่ีได้จะ
เป็นความลับ และน าไปใช้ในงานวิจัยครั้งนี้เท่านั้น  

๔) ให้ผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ จ านวน ๕ ท่านเป็นผู้ตรวจเครื่องมือการวิจัยว่ามีความ
เท่ียงตรง และสามารถใช้ในการเก็บข้อมูลได้หรือไม่ 

๕) ผู้วิจัยติดต่อขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการ
จัดการเชิงพุทธเพื่อขออนุญาต และขอความร่วมมือถึงเจ้าคณะการปกครองท้องถิ่น และเจ้าหน้าทีฝ่าย
ปกครอง ท่ีจะเข้าไปแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) 

๖) ผู้วิจัยเดินทางไปประสานงานกับกลุ่มประชาชน ท่ีเป็นเป้าหมายโดยก าหนดวันท่ีจะ
ขอเข้าไปแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ด้วยตนเอง 
 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยท าการจ าแนกตามประเด็นท่ีก าหนดไว้ใน
โครงสร้างของแบบสอบถามท้ังหมดมาตรวจความสมบูรณ์ ความถูกต้องแล้วด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ซึ่ง
ผู้วิจัยก าหนดสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ คือ  

สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะท่ัวไปของการบริหารการ
พัฒนาวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง ประกอบด้วย เพศ, 
อายุ, การศึกษา และโรคประจ าตัว พรรณนาสถิติความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างอธิบาย โดยใช้สถิติ
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage : %) ค่าเฉล่ีย (Mean : x ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

ส าหรับข้อมูลค าถามปลายเปิด ผู้วิจัยจะท าการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิดแล้ว
จัดกลุ่มเนื้อหาตามประเด็นท่ีได้ก าหนดไว้ในแบบสอบถามแล้วจึงวิเคราะห์ด้วยสถิติการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage : % ) 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยท าการจ าแนกข้อมูลตามประเด็นท่ีก าหนดไว้ใน
โครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ จากนั้นท าการสังเคราะห์ให้สอดคล้องกับหัวข้อการวิจัยแล้ว ท าการ
วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาประกอบด้วยบริบท (Context Content Analysis) 
ดังต่อไปนี้ 



๑๑๔ 

 

๑) จัดหมวดหมู่ของข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ 
๒) วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเรื่อง “การ

บริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง”        ท่ีแสดงปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารพัฒนาวัด โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบด้วย
บริบท (Context Analysis Technique) 

๒) ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาวัด เพื่อ ส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ใน
จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นข้อมูลมาตราส่วนประเมินค่า น าเสนอรูปแบบของตารางประกอบด้วยค่าเฉล่ีย 
ค่าเฉล่ีย (Mean : x) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D. ) 

๓) ข้อเสนอแนะจากค าถามปลายเปิด ในเรื่ องความคิดเห็นถึงแนวทาง และ
ข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนาวัด เพื่อ ส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัด
ระยอง 

๔) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีคุณลักษณะสอดคล้องกับสาระส าคัญของ
การวิจัย จ านวน ๑๘ คน แล้ววิเคราะห์เนื้อหาสาระประเด็นส าคัญ แล้วน าเสนอเป็นการเขียนเป็นแบบ
เรียงความ 
 
 
 



๑๑๖ 

 

 
 
 
  บทที ่๔ 

ผลการวิจยั 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัด
ระยอง” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research) โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ซึ่งเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview)  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีรวบรวม
ได้จากกลุ่มตัวอย่างของประชากร จ านวน ๓๕๖ คน มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอดังต่อไปนี้ 

๔.๑ การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง 
๔.๒ ปัจจัยการบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง 
๔.๓ น าเสนอแนวทางในการบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัด

ระยอง 
๔.๔ ผลวิเคราะห์ แบบสัมภาษณ์ (Interview) ผู้ให้ข้อมูลเชิงลึก 
๔.๕ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) 
๔.๖ สรุปองค์ความรู้ในการวิจัย 

 
๔.๑ การบรหิารการพฒันาวดั เพือ่สง่เสรมิสขุภาวะของประชาชน ในจังหวดัระยอง 

๔.๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลการบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของ
ประชาชน ในจังหวัดระยอง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลการบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ใน
จังหวัดระยอง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ, อายุ, การศึกษา และโรคประจ าตัว มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ ๔.๑ จ านวนค่าร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล 

                                                                                             (n = ๓๕๖) 

ปัจจยัสว่นบคุคล จ านวน (คน) รอ้ยละ 
๑.เพศ   



๑๑๗ 

 

ชาย 
หญิง 

๑๗๒ 
๑๘๔ 

๔๘.๓๑ 
๕๑.๖๙ 

รวม ๓๕๖ ๑๐๐.๐๐ 
            ๒. อาย ุ

อายุ ๒๐-๒๙ ปี 
อายุ ๓๐-๓๙ ปี 
อายุ ๔๐-๔๙ ปี 
อายุ ๕๐ ปีข้ึนไป 

 
๙๖ 
๗๐ 
๗๓ 

๑๑๗ 

 
๒๖.๙๗ 
๑๙.๖๖ 
๒๐.๕๐ 
๓๒.๘๗ 

รวม ๓๕๖ ๑๐๐.๐๐ 
๓. การศกึษา 

ประถมศึกษา 
 มัธยมศึกษา 
 ปวส.ปกศ. (อนุปริญญา) 
ปริญญาตรีขึ้นไป 

 
๑๐๘ 
๑๓๗ 
๗๖ 
๓๕ 

 
๓๐.๓๔ 
๓๘.๔๘ 
๒๑.๓๕ 
๙.๘๓ 

รวม ๓๕๖ ๑๐๐.๐๐ 
๔. โรคประจ าตัว 

มี 
ไม่มี 

 
๑๒๙  
๒๒๗ 

 
๓๖.๒๔ 
๖๓.๗๖ 

รวม ๓๕๖ ๑๐๐.๐๐ 

 

จากตารางที่ ๔.๑ แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง 
“การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง” จ าแนกได้ ดังนี้ 

เพศ ข้อมูลสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง พบว่า ประชาชนผู้ให้ข้อมูล เพศชาย มีจ านวน 
๑๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๓๑ และเพศหญิง มีจ านวน ๑๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๖๙  

อายุ ข้อมูลสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง พบว่า ประชาชนผู้ให้ข้อมูลมี อายุระหว่าง ๕๐ 
ปี ขึ้นไป จ านวน ๑๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘๗ รองลงมา คือ ประชาชน ผู้มีอายุระหว่าง ๒๐-๒๙ ปี 
จ านวน ๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙๗ ระดับน้อย คือ ประชาชน ผู้มีอายุระหว่าง ๔๐-๔๙ ปี จ านวน ๗๓ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๐ และระดับน้อยท่ีสุด คือ ประชาชน ผู้มีอายุระหว่าง ๓๐-๓๙ ปี จ านวน ๗๐ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๖๖  

การศึกษา ข้อมูลสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง พบว่า ประชาชนผู้ให้ข้อมูลมีระดับ
การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาต้น และมัธยมปลาย (ม.๑-๖) จ านวน ๑๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๘ รองลงมา 
มีระดับการศึกษาช้ันประถมศึกษา จ านวน ๑๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓๔ ระดับน้อย มีระดับการศึกษา
ช้ันอนุปริญญาตรี จ านวน ๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓๕ และมีระดับน้อยท่ีสุด มีระดับการศึกษาช้ัน
ปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๘๓  

โรคประจ าตัว  ข้อมูลสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง พบว่า ประชาชน ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ ่
ท่ีไม่มีมีโรคประจ าตัว จ านวน ๒๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๗๖ และประชาชน ท่ีมีโรคประจ าตัว จ านวน ๑๒๙ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๔  



๑๑๘ 

 

สรุป การแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง “การบริหาร
การพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง” พบว่า เพศหญิง ให้ความสนใจเรื่องการ
บริหารการพัฒนาวัด มากกว่าเพศชาย สมกับผู้มีไวยะวุตสูง คือ ๕๐ ปีขึ้นไป ให้ความสนใจในเรื่องการ
บริหารการพัฒนาวัด (เข้าวัด) เรื่องของการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ให้ข้อมูลนั้น อยู่ในระดับปานกลางคือ ช้ัน
มัธยมศึกษา (๑-๖) ให้ความสนใจ การบริหารการพัฒนาวัด และประชากรส่วนใหญ่ผู้ให้ข้อมูล ไม่มีโรค
ประจ าตัว คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๗๖ ของผู้ให้ข้อมูล  
 
ตารางที่ ๔.๒  ค่าร้อยละ ของการบริหารการพัฒนาวัด โดยปัจจัยพื้นฐานการบริหาร ด้วย M’s4 และสุข 

     ภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง 
                                                                                           (n = ๓๕๖) 

รายการ จ านวน รอ้ยละ 
คน (Man) 
มากท่ีสุด 

มาก 
ปานกลาง 

น้อย 
น้อยท่ีสุด 

 
๓๖ 

๑๐๘ 
๑๓๐ 
๕๘ 
๒๔ 

 
๑๐.๑๑ 
๓๐.๓๔ 
๓๖.๕๒ 
๑๖.๒๙ 
๖.๗๔ 

รวม ๓๕๖ ๑๐๐.๐๐ 
 
 
 
 
ตารางที ่๔.๒ (ต่อ)  

                                                                                                             ( n = ๓๕๖) 
รายการ จ านวน รอ้ยละ 

เงนิ (Money) 
มากท่ีสุด 

มาก 
ปานกลาง 

น้อย 
น้อยท่ีสุด 

 
๔๕ 

๑๑๘ 
๑๒๒ 
๔๘ 
๒๓ 

 
๑๒.๖๔ 
๓๓.๑๕ 
๓๔.๒๗  
๑๓.๔๘ 
๖.๔๖ 

รวม ๓๕๖ ๑๐๐.๐๐ 
วสัดสุิง่ของ (Materials) 

มากท่ีสุด 
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อยท่ีสุด 

 
๓๘ 

๑๒๑ 
๑๒๕ 
๕๓ 
๑๙ 

 
๑๐.๖๗ 
๓๓.๙๙ 
๓๕.๑๑ 
๑๔.๘๙ 
๕.๓๔ 



๑๑๙ 

 

รวม ๓๕๖ ๑๐๐.๐๐ 
การจดัการ (Management) 

มากท่ีสุด 
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อยท่ีสุด 

 
๒๗ 
๙๖ 

๑๑๙ 
๗๗ 
๓๗ 

 
๗.๕๘ 

๒๖.๙๗ 
๓๓.๔๓ 
๒๑.๖๓ 
๑๐.๓๙ 

รวม ๓๕๖ ๑๐๐.๐๐ 
ด้านสขุภาวะทางกาย 

มากท่ีสุด 
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อยท่ีสุด 

 
๓๒ 
๗๙ 

๑๐๒ 
๗๗ 
๖๖ 

 
๘.๙๙ 

๒๒.๑๙ 
๒๘.๖๕ 
๒๑.๖๓ 
๑๘.๕๔ 

รวม ๓๕๖ ๑๐๐.๐๐ 
 
ตารางที ่๔.๒ (ต่อ)  

(n = ๓๕๖) 
รายการ จ านวน รอ้ยละ 

ด้านสขุภาวะทางจติ 
มากท่ีสุด 

มาก 
ปานกลาง 

น้อย 
น้อยท่ีสุด 

 
๒๗ 
๘๑ 

๑๑๑ 
๗๒ 
๖๕ 

 
๗.๕๘ 

๒๒.๗๕ 
๓๑.๑๘ 
๒๐.๒๒ 
๑๘.๒๖ 

รวม ๓๕๖ ๑๐๐.๐๐ 
ด้านสขุภาวะทางสงัคม 

มากท่ีสุด 
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อยท่ีสุด 

 
๒๓ 
๗๐ 

๑๑๘ 
๘๙ 
๕๖ 

 
๖.๔๖ 

๑๙.๖๖ 
๓๓.๑๕ 
๒๕.๐๐ 
๑๕.๗๓ 

รวม ๓๕๖ ๑๐๐.๐๐ 
สุขภาวะทางปญัญา 

มากท่ีสุด 
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

 
๒๒ 
๗๒ 

๑๑๖ 
๘๖ 

 
๖.๑๘ 

๒๒.๒๒ 
๓๒.๕๘ 
๒๔.๑๖ 



๑๒๐ 

 

น้อยท่ีสุด ๖๐ ๑๖.๘๕ 
 ๓๕๖ ๑๐๐.๐๐ 

 
จากตารางที่ ๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาวัด ด้วยปัจจัยพื้นฐานการบริหาร ด้วย M’s4

พบว่า ประชาชน มี การพัฒนาวัด ด้วยปัจจัยพื้นฐานการบริหาร M’s4 คือ คน (Man) ระดับปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ ๓๖.๕๒ เงิน (Money) ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๒๗ วัสดุส่ิงของ (Materials) ระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อย ละ ๓๕.๑๑ การจัดการ (Management) ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๔๓  

ข้อมูลด้านสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง พบว่า สุขภาวะทางกาย อยู่ระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖๕ สุขภาวะทางจิต อยู่ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑๘ สุขภาวะทางสังคม อยู่
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๑๕ สุขภาวะทางปัญญาอยู่ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๘  

๔.๒ ปัจจัยการบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการแสดง ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และความคิดเห็นจาก

ประชาชนท่ีมีต่อการบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง โดยภาพรวม 
ดังนี้ 

 
ตารางที่ ๔.๓ แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความคิดเห็นจากประชาชนท่ีมีต่อการบริหารการพัฒนา
วัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง  โดยภาพรวม 

                                                                                                              (n = ๓๕๖) 
การบริหารการพฒันาวดั โดยปจัจยัพืน้ฐาน 

การบริหาร ดว้ย M’s4  
ระดบัพฤตกิรรม 

x̄ S.D. แปลผล 
คน (Man) 

เงิน (Money) 
วัสดุส่ิงของ (Materials) 

การจัดการ (Management) 
สุขภาวะของประชาชน 
ด้านสุขภาวะทางกาย 
ด้านสุขภาวะทางจิต 

ด้านสุขภาวะทางสังคม 
ด้านสุขภาวะทางปัญญา 

๓.๙๗ 
๔.๐๗ 
๔.๐๓ 
๓.๘๙ 

 
๓.๘๑ 
๓.๗๘ 
๓.๗๘ 
๓.๗๘ 

๐.๔๑๖ 
๐.๔๔๓ 
๐.๔๒๗ 
๐.๔๕๔ 

 
๐.๕๒๐ 
๐.๕๔๙ 
๐.๔๙๔ 
๐.๕๐๔ 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

โดยภาพรวม ๓.๘๘ ๐.๑๙๕ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๓ ผลการวิเคราะห์ พบว่า ประชาชน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการ
พัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 
เท่ากับ ( x̄ = ๓.๘๘) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (S.D. = ๐.๑๙๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
การบริหารการพัฒนาวัด โดยปัจจัยพื้นฐานการบริหาร ด้วย M’s 4 ได้แก่ คน (Man) อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเท่ากับ x̄ = ๓.๙๗ S.D. = ๐.๔๑๖ เงิน (Money) อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๔.๐๗, S.D. = 
๐.๔๔๓ วัสดุส่ิงของ (Materials) อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๔.๐๓, S.D. = ๐.๔๒๗ การจัดการ 
(Management) อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๓.๘๙, S.D. =๐.๔๕๔ และด้านสุขภาวะของ



๑๒๑ 

 

ประชาชน ได้แก่ สุขภาวะทางกาย อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄  = ๓.๘๑, S.D. = ๐.๕๒๐ สุขภาวะ
ทางจิต อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๓.๗๘, S.D. = ๐.๕๔๙ สุขภาวะทางสังคม อยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๓.๗๘, S.D. = ๐.๔๙๔ สุขภาวะทางปัญญา อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = 
๓.๗๘, S.D. = ๐.๕๐๔ ตามล าดับปัจจัย 
 
ตารางที่ ๔.๔ แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และความคิดเห็นของประชาชนใน การบริหารการพัฒนาวัด  

เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง 
                                                                                                                         (n = ๓๕๖) 

การบริหารการพฒันาวดั โดยปจัจยัพืน้ฐานการบรหิาร ดว้ย 
M’s4  ด้าน คน (Man) 

ระดบัการปฏบิตั ิ
การแปลผล x̄ S.D. 

๑. สรรหาบุคลากรเข้ามาเป็นกรรมการวัดตามความรู้
ความสามารถ ในต าแหน่งหน้าท่ี ท่ีเหมาะสม 

๔.๐๑ ๐.๘๗๐ มาก 

๒. จัดอบรมบุคลากร เพื่อแก้ไขปัญหา ในบุคคล กลุ่มบุคคล 
เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๓.๘๙ ๐.๙๓๓ มาก 

๓. มีประชาชน (ชาวบ้าน) เข้ามาปฏิบัติธรรม ถือศีลในวัน
พระ และวันส าคัญของชาติ และวันส าคัญของศาสนา 

๔.๐๑ ๐.๘๕๗ มาก 

๔. มีประชาชน (ชาวบ้าน) และหน่วยงานของรัฐ และเอกชน
เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันส าคัญของชาติ/วันส าคัญของศาสนา ๔.๐๖ ๐.๘๓๕ มาก 

๕. มีประชาชน (ชาวบ้าน) น าลูกหลานเข้ามาศึกษา/อบรม 
ศีลธรรมต่างๆตามความเหมาะสม ๓.๙๑ ๐.๘๗๘ มาก 

รวม ๓.๙๗ ๐.๔๑๗ มาก 
 
จากตารางที่ ๔.๔ ผลการวิเคราะห์การบริหารการพัฒนาวัด ด้วยปัจจัยพื้นฐานการบริหาร ด้วย 

M’s4 โดยการบริหารการพัฒนาวัด ด้านคน (Man) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ (x̄ = 
๓.๙๗) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. ๐.๔๑๗) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชน (ชาวบ้าน) 
สรรหาบุคลากรเข้ามาเป็นกรรมการ ไวยาวัจกรวัด อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๔.๐๑, S.D. = ๐.๘๗๐ 
การจัดอบรมบุคลากร อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๓.๘๙, S.D. = ๐.๙๓๓ ประชาชนเข้ามาปฏิบัติธรรม
ถือศีลในวันพระ และวันส าคัญต่างๆ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๔.๐๑, S.D. = ๐.๘๕๗ การร่วมมือ
ร่วมใจของประชาชน (ชาวบ้าน) กับหน่วยงานจากเอกชน และหน่วยงานของรัฐ เข้ามาร่วมกิจกรรมในวัน
ส าคัญของชาติและศาสนา อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๔.๐๖, S.D. = ๐.๘๓๕ และประชาชน 
(ชาวบ้าน) น าลูกหลาน (บุตร-ธิดา) เข้ามาศึกษา อบรมศีลธรรมในวัด อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = 
๓.๙๑, S.D. = ๐.๘๗๘ 
 
 
 
 
 
ตารางที่  ๔.๕ แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และความคิดเห็นของประชาชนใน การบริหารการพัฒนา 



๑๒๒ 

 

วัด เพื่อเปส่็งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง 
                                                                                               (n = ๓๕๖) 

 
จากตารางที่ ๔.๕ ผลการวิเคราะห์ การบริหารการพัฒนาวัด ด้วยปัจจัยพื้นฐานการบริหาร ด้วย 

M’s4  โดยการบริหารการพัฒนาวัด ด้านเงิน (Money) โดยภาพรวม อยู่ระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ (x̄ =
๔.๐๗) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = ๐.๘๗๘) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการท าบัญชี
ราย-รายจ่าย รายงานผลทุกๆเดือน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๓.๘๐, S.D. =๐.๘๙๔ มีการใช้จ่ายเงิน
อย่างรอบคอบ และใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมาการ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = 
๔.๑๕, S.D. = ๐.๘๐๙ การน าเงินส่วนต่างๆมาท ากิจกรรม และสงเคราะห์เด็กเรียนดี อยู่ในระดับมาก โดยมีค่า
เท่ากับ x̄ = ๔.๐๔, S.D. = ๐.๙๐๐ การน าตู้บริจาคให้ญาติโยมมีส่วนร่วมตามก าลังศรัทธา และใช้หนี้สงฆ์ อยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๔.๐๕, S.D. = ๐.๘๕๙ มีการปรับภูมิทัศน์ ในเขตพุทธาวาส สังฆาวาส ดู
สะอาด สงบ สว่าง ให้เปนท่ีรื่นรมยเจริญตาเจริญใจแก่ผู้มาเยือน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๔.๐๗, 
S.D. = ๐.๘๙๓  
 
 
 
ตารางที่ ๔.๖ แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และความคิดเห็นของประชาชนใน การบริหารการพัฒนา 

วัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง 
                                                                                               (n = ๓๕๖) 

การบริหารการพฒันาวดั โดยปจัจยัพืน้ฐานการบรหิาร  
ดว้ย M’s4 ดา้นวสัดสุิง่ของ (Materials) 

ระดบัการปฏบิตั ิ
การแปลผล 

x̄ S.D. 
๑. ได้รับบริจาควัสดุส่ิงของ จากประชาชน (ชาวบ้าน) เพื่อท า
ก่อสร้าง และบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ เป็นศาสนวัตถุ อย่าง

 
๔.๐๔ 

 
๐.๙๓๒ 

 
มาก 

การบริหารการพฒันาวดั โดยปจัจยัพืน้ฐานการบรหิาร ดว้ย 
M’s4 ด้าน เงนิ (Money) 

ระดบัการปฏบิตั ิ การแปลผล 
x̄ S.D.  

๑. จัดท าบัญชีรายรับ/รายจ่าย งบประมาณรายงานผลการ
ปฏิบัติงานทุกๆส้ินเดือน 

๓.๘๗ ๐.๘๙๔ มาก 

๒. มีการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ และใช้จ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมาการ และไวยาวัจกรเข้ามามี
ส่วนร่วม  

๔.๑๕ ๐.๘๐๙ มาก 

๓. น าเงินส่วนต่าง มาท ากิจกรรม/สงเคราะห์ และสนับสนุน
เด็กท่ีเรียนดี 

๔.๐๔ ๐.๙๐๐ มาก 

๔. บริจาค ในการบ ารุงบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะสถานวัตถุ 
และใช้หนี้สงฆ์ ตามก าลังศรัทธา  

๔.๐๕ ๐.๘๕๙ มาก 

๕. มีการปรับภูมิทัศน์ ในเขตพุทธาวาส สังฆาวาส ดูสะอาด 
สงบ สว่าง และเปนสัดสวน เปนท่ีอยูเปนท่ีสบาย คือ ให้ 
เปนท่ีรื่นรมยเจริญตาเจริญใจแก่ผู้มาเยือน 

๔.๐๗ ๐.๘๙๓   มาก 

รวม ๔.๐๗ ๐.๔๔๓ มาก 



๑๒๓ 

 

ถาวร 
๒. จัดหาซื้อวัสดุส่ิงของ จากชุมชนท่ีมีราคาถูก และมี
ประสิทธิภาพสูง ใช้ในงานก่อสร้าง และบูรณปฏิสังขรณ์ 

๔.๐๑ ๐.๘๓๙ มาก 

๓. ให้ประชาชน (ชาวบ้าน) มีส่วนร่วมในการจัดหาวัสดุ 
ส่ิงของ ในการจัดกิจกรรมงานประเพณี/วฒันธรรม และ
รวมถึงงานบญุต่างๆ 

 
๔.๐๐ 

 
๐.๘๗๔ 

 
มาก 

๔. มีคลังพัสดุเพื่ออ านวยความสะดวกให้ประชาชน 
(ชาวบ้าน) ยืมส่ิงของไปจัดงานมงคล และงานอวมงคล 

๔.๐๗ ๐.๗๙๘ มาก 

๕. จัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาวะของประชาชน และมี
ส่ือมีเอกสาร มาท าความเข้าใจในเรื่องสุขภาวะ  

๔.๐๒ ๐.๘๓๖ มาก 

รวม ๔.๐๓ ๐.๔๒๗ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๖ ผลการวิเคราะห์การบริหารการพัฒนาวัด ด้วยปัจจัยพื้นฐานการบริหาร ด้วย 
M’s4 โดยการบริหารการพัฒนาวัด ด้านวัสดุส่ิงของ (Materials) โดยภาพรวม อยู่ระดับปานกลาง โดยมี 
ค่าเฉล่ียเท่ากับ (x̄ = ๔.๐๓) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = ๐.๔๒๗) และ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า การได้รับบริจาควัสดุส่ิงของ จากประชาชน (ชาวบ้าน) เพื่อท าก่อสร้าง และบูรณปฏิสังขรณ์
เสนาสนะ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๔.๐๔, S.D. = ๐.๙๓๒ การจัดหาซื้อวัสดุส่ิงของ จากชุมชนท่ีมี
ราคาถูก และมีประสิทธิภาพสูง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๔.๐๑, S.D. = ๐.๘๓๙  การให้ประชาชน 
(ชาวบ้าน) มีส่วนร่วมในการจัดหาวัสดุส่ิงของ ในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๔.๐๐, 
S.D. = ๐.๘๗๔ วัดมีคลังพัสดุเพื่ออ านวยความสะดวกให้ประชาชน (ชาวบ้าน) ยืมส่ิงของไปจัดงานมงคลและ
งานอวมงคล อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ =  ๔.๐๗, S.D. = ๐.๗๙๘ การจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสุข
ภาวะของประชาชนและมีส่ือมีเอกสารมาท าความเข้าใจในเรื่องสุขภาวะแก่ประชาชน อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเท่ากับ x̄ = ๔.๐๒, S.D. = ๐.๘๓๖   
 
 
ตารางที่ ๔.๗ แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และความคิดเห็นของประชาชนใน การบริหารการพัฒนาวัด  

เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง 
                                                                                                         (n = ๓๕๖) 

ปัจจยัพืน้ฐานการบรหิารการพฒันาวดัดว้ย M’s4  
การจดัการ (Management) 

ระดบัการปฏบิตั ิ การแปล
ผล  S.D. 

๑. การวางแผน การจัดการเปนสวนๆ ท่ีมีผลท าใหวัด
ประสบความส าเร็จ ในการบริหารงาน 

๔.๐๑ ๐.๘๗๒ มาก 

๒. มีการบริหารการพัฒนางาน มีการแบงงานกันท า 
อยางเปนระบบ และมีการจัดระบบงานยอยตางๆ ให้ 
สอดคลองกัน 

 
๓.๙๒ 

 
๐.๙๒๑ 

 
มาก 

๓. จัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน (ชาวบ้าน) 

๓.๘๖ ๐.๙๕๔ มาก 

x 
 



๑๒๔ 

 

๔. มีการส่ังการ ประสานงาน เป็นการท างาน เพื่อไม่ก้าว
ก่ายกัน และเป็นการประสานให้หน่วยงานย่อยต่างๆ 

๓.๘๕ ๐.๙๔๘ มาก 

๕. มีการควบคุม การติดตามการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตาม
แผนหรือไม่ เพื่อมีปัญหาจะได้แก้ไขได้ 

๓.๘๒ ๐.๙๙๒ มาก 

รวม ๓.๘๙ ๐.๔๕๔ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ การบริหารการพัฒนาวัด ด้วยปัจจัยพื้นฐานการบริหาร ด้วย 
M’s4 โดยการบริหารการพัฒนาวัด ด้านการจัดการ (Management) โดยภาพรวม อยู่ระดับมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ (x̄ = ๓.๘๙) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตร ฐานเท่ากับ (S.D. = ๐.๔๕๔) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า การวางแผนเปนสวนหนึ่งท่ีมีผลท าใหวัดประสบความส าเร็จ ในการบริหารงาน อยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๔.๐๑, S.D. = ๐.๘๗๒ การบริหารการพัฒนางานวัด มีการแบงงานกันท า อยางเปนระบบ 
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๓.๙๒, S.D. = ๐.๙๒๑ จัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๓.๘๖, S.D. = ๐.๙๕๔ การส่ัง
การ/ประสานงาน เป็นการท างาน เพื่อไม่ก้าวก่ายกัน และเป็นการประสานให้หน่วยงานย่อยต่างๆ อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๓.๘๕, S.D. = ๐.๙๔๘ การควบคุม การติดตามการปฏิบัติงาน ว่าเป็นไปตาม
แผนหรือไม่ เพื่อมีปัญหาจะได้แก้ไขได้ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๓.๘๒, S.D. =๐.๙๙๒  
 
 
 
 
ตารางที่ ๔.๘ แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และความคิดเห็นของประชาชนใน การบริหารการพัฒนา 

วัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง 
                                                                                         (n = ๓๕๖) 

จากตารางที่ ๔.๘ ผลการวิเคราะห์ ด้านสุขภาวะของประชาชน โดยการบริหารการพัฒนาวัด 
ด้านสุขภาวะทางกาย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ( x̄ = ๓.๘๑ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ( S.D. = 

ด้านสขุภาวะของประชาชน 
สุขภาวะทางกาย 

ระดบัการปฏบิตั ิ การแปลผล 
 S.D. 

๑. รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการครบ ๕ หมู่ ครบ ๓ 
เวลา ในแต่ละวัน 

๓.๙๘ ๐.๘๖๕ มาก 

๒. ยืดเหยียดกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น แขน 
ขา คอและศรีษะ ในระหว่างท างาน 

๓.๖๔ ๑.๐๒๓ มาก 

๓. การหลีกเล่ียงมลภาวะ และสารเสพติด ๓.๗๙ ๐.๙๑๒ มาก 

๔. พักผ่อนเพียงพอ ในแต่ละวัน ๓.๘๔ ๐.๙๙๔ มาก 
๕. มีความใส่ใจกับสุขภาพของประชาชน (ชาวบ้าน) และ
ตนเองเสมอ 

๓.๘๑ ๐.๙๘๗ มาก 

รวม ๓.๘๑ ๐.๕๒๐ มาก 
 

x 
 



๑๒๕ 

 

๐.๕๒๐) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการครบ ๕ หมู่ และ
ครบ ๓ เวลา ในแต่ละวัน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๓.๙๘, S.D.= ๐.๘๖๕  อยู่ในระดับมาก การ
ยืดเหยียดกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น แขน ขา คอและศรีษะ ในระหว่างท างาน อยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๓.๖๔, S.D.= ๑.๐๒๓ การหลีกเล่ียงมลภาวะ และสารเสพติด โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๓.๗๙, 
S.D.= ๐.๙๑๒ การพักผ่อนเพียงพอ ในแต่ละวัน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๓.๘๔, S.D.= ๐.๙๔๔ 
การมีความใส่ใจกับสุขภาพของประชาชน (ชาวบ้าน) และ ตนเองเสมอ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = 
๓.๘๑, S.D.= ๐.๙๘๗  
  
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ ๔.๙ แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และความคิดเห็นของประชาชนใน การบริหารการพัฒนาวัด  

เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง 
                                                                                        (n = ๓๕๖) 

ด้านสขุภาวะของประชาชน 
สุขภาวะทางจติ 

ระดบัการปฏบิตั ิ การแปลผล  

x̄ S.D. 
๑. ฝึกอบรมสมาธิ (จิตภาวนา) ซึ่งมีผลต่อสุขภาพจิต ๓.๗๘ ๐.๙๖๓ มาก 
๒. มีความสุขท่ีได้ช่วยเหลือหรือแนะผู้อื่นให้ท าสมาธิ  
(จิตภาวนา) 

๓.๘๒ ๐.๙๖๗ มาก 

๓. สามารถท าใจให้เป็นปกติ แม้ประสบปัญหา  ๓.๘๒ ๐.๙๒๘ มาก 
๔. รู้สึกไม่กังวลใจกับปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นในปัจจุบัน และ
อนาคต 

๓.๗๗ ๐.๙๗๘ มาก 

๕. สามารถเปนผูน าหรือรวมกับผูอื่นจัดต้ังชมรมหรือ รวมกลุ
มบุคคลเพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาวะทางจิต  

 
๓.๗๒ 

 
๑.๐๗๕ 

 
มาก 

รวม ๓.๗๘ ๐.๕๔๙       มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๙ ผลการวิเคราะห์ ด้านสุขภาวะของประชาชน โดยการบริหารการพัฒนาวัด 
ด้านสุขภาวะทางจิต โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ (x̄ = ๓.๗๘) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = ๐.๕๔๙) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การฝึกอบรมสมาธิ (จิตภาวนา) ซึ่งมีผลต่อสุขภาพจิต อยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๓.๗๘, S.D. = ๐.๙๖๓ มีความสุขท่ีได้ช่วยเหลือหรือแนะผู้อื่นให้ท าสมาธิ (จิตภาวนา) อยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๓.๘๒, S.D. = ๐.๙๖๗ สามารถท าใจให้เป็นปกติ แม้ประสบปัญหา อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๓.๘๒, S.D. = ๐.๙๒๘ การมีความรู้สึกไม่กังวลใจกับปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นใน
ปัจจุบันและอนาคต อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ =๓.๗๗, S.D. =๐.๙๗๘ การมีความสามารถเปนผูน า



๑๒๖ 

 

หรือรวมกับผูอื่นจัดต้ังชมรมหรือรวมกลุ่มบุคคล เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาวะทางจิต อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๐.๗๒, S.D. = ๑.๐๗๕  
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ ๔.๑๐ แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และความคิดเห็นของประชาชนใน การบริหารการพัฒนา 

วัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง 
                                                                                        (n = ๓๕๖) 

ด้านสขุภาวะของประชาชน 
สุขภาวะทางสงัคม 

ระดบัการปฏบิตั ิ การแปลผล  
x̄ S.D. 

๑. ดูแล และได้รับการดูแลจากบุคคลในครอบครัว 
ชุมชนและสังคม  

๓.๘๔ ๐.๙๗๗ มาก 

๒. แสดงมารยาทต่อผู้อื่นในการร่วมงานในสังคม
ตามปกติ ด้วยความสุภาพ อ่อนโยน 

๓.๗๖ ๐.๙๓๖ มาก 

๓. ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกไม่พอใจในสถานการณ์
ต่างๆได้  

๓.๗๕ ๐.๙๘๒ มาก 

๔. แบ่งปันส่ิงของหรือสงเคราะห์แก่ผู้อื่น โดยความรู้
ความสามารถ อย่างสม่ าเสมอ 

๓.๗๘ ๑.๐๐๑ มาก 

๕. ชักชวนบุคคล กลุ่มบุคคล เข้ากลุ่มจิตอาสา เพื่อ
พัฒนาสภาพแวดล้อมในวัด ให้น่าอยู่ คือ สะอาด สงบ
และสว่าง 

 
๓.๗๙ 

 
๐.๙๔๔ 

 
มาก 

รวม ๓.๗๘ ๐.๔๙๔ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๑๐ ผลการวิเคราะห์ ด้านสุขภาวะของประชาชน โดยการบริหารการพัฒนาวัด 
ด้านสุขภาวะทางสังคม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ (x̄ = ๓.๗๘) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (S.D. = 
๐.๔๙๔) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การดูแลและได้รับการดูแลจากบุคคลในครอบครัว และสังคม 
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๓.๘๔, S.D. = ๐.๙๗๗ การแสดงมารยาทต่อผู้อื่นในการร่วมงานใน
สังคมตามปกติ ด้วยความสุภาพ อ่อนโยนอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๓.๗๖, S.D. = ๐.๙๓๖ การ
ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกไม่พอใจในสถานการณ์ต่างๆได้ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๓.๗๕, S.D. = 
๐.๙๘๒ การแบ่งปันส่ิงของหรือสงเคราะห์แก่ผู้อื่น โดยความรู้ความสามารถ อย่างสม่ าเสมอ อยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๐.๘๗, S.D. = ๑.๐๐๑ การชักชวนบุคคล/กลุ่มบุคคล เข้ากลุ่มจิตอาสา เพื่อพัฒนา
สภาพแวดล้อมในวัด ให้น่าอยู่ คือ สะอาด สงบและสว่าง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๓.๗๙, S.D. = 
๐.๙๔๔  



๑๒๗ 

 

 
 
 
 
ตารางที่ ๔.๑๑ แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และความคิดเห็นของประชาชนใน การบริหารการพัฒนา 

 วัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง 
                                                                                (n = ๓๕๖) 

ด้านสขุภาวะของประชาชน 
สุขภาวะทางปญัญา 

ระดบัการปฏบิตั ิ การแปลผล  
x S.D. 

๑. ได้บริหารพัฒนางาน และปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ 
ในเวลาเดียวกันให้ดี ได้อย่างเหมาะสม 

๓.๗๖ ๑.๐๕๔ มาก 

๒. เข้าใจในสัจธรรมว่า ไม่มีส่ิงเท่ียงแท้แน่นอน และ
สามารถให้ค าปรึกษา และข้อคิดท่ีดีแก่ผู้อื่นได้  

๓.๗๕ ๑.๐๒๕ มาก 

๓. คิดว่าการใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ จะท าให้พบกับ
ความสุขท่ีแท้จริง 

๓.๙๐ ๐.๙๔๐ มาก 

๔. สนใจศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพองค์
รวม  และแลกเปล่ียนความคิดท่ีดี เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อผู้อื่น 

 
๓.๗๖ 

 
๐.๖๓๓ 

 
มาก 

๕. ก่อนจะเช่ือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เกี่ยวกับสุขภาวะ จะต้อง
ศึกษาตรวจสอบ และวิเคราะห์ให้ถ่องแท้ก่อน 

๓.๗๔ ๐.๙๗๖ มาก 

รวม ๓.๗๘ ๐.๕๐๔ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๑๑ ผลการวิเคราะห์ ด้านสุขภาวะของประชาชน โดยการบริหารการพัฒนาวัด 
ด้านสุขภาวะทางปัญญา โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ (x̄ = ๓.๗๙) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (S.D. =
๐.๙๔๔) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การได้บริหารพัฒนางาน และปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ในเวลา
เดียวกันให้ดีได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๓.๗๖, S.D. = ๑.๐๕๔ การเข้าใจในสัจ
ธรรมว่า ไม่มีส่ิงเท่ียงแท้แน่นอนและสามารถให้ค าปรึกษาและข้อคิดท่ีดีแก่ผู้อื่นได้ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่า
เท่ากับ x̄ = ๓.๗๕, S.D. = ๑.๐๒๕ การคิดว่าการใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ จะท าให้พบกับความสุขท่ีแท้จริง  
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๓.๙๐, S.D. = ๐.๙๔๐ การสนใจศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพองค์รวมและ แลกเปล่ียนความคิดท่ีดี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ  x̄ = 
๓.๗๖, S.D. = ๐.๖๓๓ ก่อนท่านจะเช่ือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เกี่ยวกับสุขภาวะ จะต้องศึกษาตรวจสอบ และวิเคราะห์
ให้ถ่องแท้ก่อน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๓.๗๔, S.D. = ๐.๙๗๖  
 
 
 
 
๔.๓ น าเสนอแนวทางในการบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัด 

 



๑๒๘ 

 

ระยอง 
การวิจัยเรื่อง “น าเสนอแนวทางในการบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ใน

จังหวัดระยอง” โดยผู้วิจัยได้ก าหนดเลือกผู้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญ ( Key Informant ) จากผู้ท่ีมีคุณลักษณะสอดคล้อง
กันกับสาระส าคัญ ประกอบด้วย ๒ ด้าน ดังนี้ ๑) ด้านการบริหารการพัฒนาวัด ด้วยปัจจัยพื้นฐานการบริหาร 
ด้วย M’s4 ได้แก่ คน เงิน วัสดุส่ิงและการจัดการ ๒) ด้านสุขภาวะของประชาชน ได้แก่ สุขภาวะทางกาย สุข
ภาวะทางจิต  สุขภาวะทางสังคมและสุขภาวะทางปัญญา ภายในหลักไตรสิกขา ๓ คือ ศีล สมาธิ และปัญญา  
 
ตารางที่ ๔.๑๒ น าเสนอแนวทาง และข้อเสนอแนะในการบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของ 

ประชาชน ในจังหวัดระยอง ดังสาระส าคัญ ๒ ด้าน ดังนี้ 
๔.๓.๑ ด้านการบริหารการพฒันาวัด โดยปัจจัยพืน้ฐานด้วยการบรหิาร ดว้ย M’s4 

 
แนวทาง ในการวจิัย 

คน (Man) ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้น าแนวทางการบริหารการพัฒนาวัด คือ บุคลากรในหน่วยงาน
ของวัด ให้มีความรู้ ความสามารถมีวิสัยทัศน์ บุคลากรในหน่วยงาน ได้รับการศึกษา 
ฝึกฝน อบรมอย่างสม่ าเสมอ รู้เท่าทันความเปล่ียนแปลงสถานการณ์ และสรรหาคนดี มี
ศีลธรรมมาร่วมกันพัฒนาวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะ 

เงนิ (Money) พบว่า แนวทางการบริหารการพัฒนาวัด มีการใช้จ่ายเงิน เป็นระบบ มีขั้นตอนการท า
บัญชี การท าบัญชีต้องรอบคอบ มีศีลและคุณธรรม เพื่อให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายในการ
บริหารการเงิน มีความมั่งคงสูงสุดของวัด จะมีการจัดการท่ีดีในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การเงิน การผลิต การตลาด การบัญชี บุคลากร และด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับการเงิน 

วสัดสุิง่ของ 
(Materials) 

ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านให้น าแนวทาง ในการบริหารการพัฒนาวัด องค์กรของวัด ใน
ปัจจุบัน การมีส่วนร่วมมือร่วมใจจากประชาชน เหมือนวัดในชนบท การถนอมใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาดูแลสภาพแวดล้อม แนวคิดนี้สอดแทรกเข้ามาอยู่ใน
การบริหาร ของนักวิชาการหลายๆท่าน เนื่องจากว่า ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม เช่น ต้นไม้ สัตว์ แม่น้ า ล าคลอง ภูเขา อากาศบริสุทธิ์นั้น นับวันแต่จะ
ลดลงหากใช้ทรัพยากรอย่างไม่ถนอม   

การจดัการ 
(Management) 

ความคิดสอดคล้องกับผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่านท่ีให้ข้อมูลกล่าวว่า การบริหารการ
พัฒนาวัด บุคลากรในองค์กรของวัด ต้องมีรูปแบบการวางแผน การประสานงาน และ
กระจายอ านาจ จะต้องน าการบริหารจัดการท่ีเป็นระบบ ทันสมัยและโปร่งใส 
เทียบเคียงกับมาตรฐานอยู่ตลอดเวลา และปรับมรรควิธี ๘ หรือกระบวนการการ
ท างานให้เหมาะสม 

๔.๓.๒ ดา้นสุขภาวะของ  
 

แนวทาง ในการวจิัย 
สุขภาวะทางกาย ผู้ทรงคุณวุฒิ หลายท่านได้ให้ความคิดเห็นว่า การมีร่างกายท่ีสมบูรณ์ 

แข็งแรง ปราศจากโรคหรือความเจ็บป่วย มีปัจจัยส าคัญ คือ อาหาร และ
ส่ิงแวดล้อม ท่ีอยู่อาศัย สภาวะทางเศรษฐกิจ ท่ีเพี่ยงพอ ดังนั้น ควรส่งเสริมสุข



๑๒๙ 

 

ภาวะท้ัง ๔ มิติ และดูแลส่งเสริมร่างกาย เช่น การออกก าลัง พักผ่อนให้
เพียงพอแต่ละวันให้สม่ าเสมอ การออกก าลังกาย สามารถท าได้ทุกสถานท่ี 
แม้แต่ท่ีท างานในชีวิตประจ าวัน  

สุขภาวะทางจติ พบแนวทางว่า ผู้ท่ีมีสมาธิต้ังมั่นนั้น เพราะจิตใจเป็นสภาวะของอารมณ์ 
เช่น อารมณ์แจ่มใส ปลอดโปร่ง ไม่มีความกังวล ปัจจัยส าคัญ คือ การจัดการ
กับความเครียด การดูแลไม่ให้เกิดภาวะวิกฤตทางอารมณ์ และควรมีการฝึกฝน
อบรมท าจิตภาวนา เป็นประจ า 

 สขุภาวะทางสงัคม ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็น เรื่องแนวทางของแวดวงสังคม เป็นความผาสุก
ของครอบครัวและชุมชน โดยการมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน สามารถให้การดูแล
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเอื้ออาทรเสมอภาค มีความยุติธรรม และมี
ระบบบริการท่ีดีอย่างท่ัวถึง แต่ปัจจุบันนี้ เราท่านอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์ อะไรก็
ต้องรีบเร่ง นี่คือ ภาวะสังคมและครอบครัว  

สุขภาวะทางปญัญา ผู้ทรงคุณวุฒิ หลายท่านมองแนวทางหลายๆด้าน ว่า วัดเป็นศูนย์รวมด้าน
จิตใจ ด้านการศึกษา ด้านพยาบาล บุคคลมีความรู้เฉลียวฉลาด รู้เท่าทันการ
เปล่ียนแปลง เป็นภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ปัญญา และความรู้ประกอบ
สัมมาอาชีพ ประสบความส าเร็จในชีวิต  

 
สรุป น าเสนอแนวทาง และข้อเสนอแนะในการบริหารงานวัด ท่ีเหมาะสมดีงามในสถานการณ์

ปัจจุบันนี้ควรต้องมีองค์ประกอบ ส าคัญท่ีผู้บริหารวัดควรค านึง เพื่อให้การบริหารงานประสบความส าเร็จ 
ประกอบไปด้วย คน เงิน วัสดุ (วัตถุดิบ) การจัดการ การพัฒนาวัดท่ีมีองค์ประกอบส าคัญ เพื่อพิจารณา 
ก าหนดเป้าหมายของการบริหารการพัฒนาวัด ว่าจะมีทิศทางอย่างไร จุดประสงค์อะไร แต่ต่อมามีการ
พัฒนาระบบการบริหารงาน เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ ท่ีมีการแข่งขันสูงจึงมี
การสร้างระบบการบริหารงานท่ีเน้นคนมากยิ่งขึ้น การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริสุขภาวะของ
ประชาชน การบริหารวัด ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม ภาวะของมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังกาย และ
จิตใจทางปัญญาและทางสังคม เช่ือมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล การพัฒนาคน ให้เป็นผู้มีคุณภาพ ท่ี
ส าคัญท่ีสุดก็คือ การปลูกฝังให้คนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม 
วิธีการหนึ่งท่ีน่าจะให้ผลดีในการปลูกฝังและพัฒนาการมีคุณธรรมจริยธรรม ก็โดยใช้หลักไตรสิกขา เนื่องจาก
ไตรสิกขาเป็นระบบและเป็นกระบวนการในการฝึกฝน อบรม ฝึกหัดเพื่อพัฒนาคนใน ๓ ด้าน คือ พัฒนา 
ด้านพฤติกรรม เรียกว่า ศีล พัฒนา ด้านจิตใจ เรียกว่า สมาธิ และการพัฒนา ด้านปัญญา เรียกว่า ปัญญา 
ท้ังนี้ก็เพื่อให้บุคลากรมีการด าเนินงานไปในวิถีท่ีถูกต้องดีงาม ท่ีปรากฏให้ครอบคลุมโดยน่าเพิ่มเติมความ
แบบวิถีอย่างสังคมไทยว่า สุขภาพดี เป็นมงคลชีวิต โดยเฉพาะการพยายามให้เกิดขึ้นกับประชาชน คือ มีศีล
บริสุทธิ์ “สะอาด” ต้องมีสมาธิต้ังมั่น “สงบ” ต้องมีปัญญาความรอบรู้เท่าทันในสังขาร “สว่าง” เรียกว่า 
ไตรสิกขา  
 
๔.๔ ผลวิเคราะห์ แบบสัมภาษณ์ (Interview) ผู้ให้ข้อมูลเชิงลึก 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของประชาชน 
ในจังหวัดระยอง” โดยผู้วิจัยได้ก าหนดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) จากผู้ท่ีมีคุณลักษณะ
สอดคล้องกันกับสาระส าคัญ ๒ ด้าน ดังนี้ 



๑๓๐ 

 

๔.๔.๑ การบริหารการพัฒนาวัด โดยปัจจัยพื้นฐานการบริหารด้วย  M’s4  
คน (Man) 
การได้มาซึ่งบุคลากร (คน) ใน “การบริหารการพ ัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ใน

จังหวัดระยอง” ผู้บริหาร ด าเนินงานด้านบุคลากร ต้ังแต่การสรรหา คัดเลือกและบรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมให้ปฏิบัติงานในองค์การ พร้อมท้ังการพัฒนา ธ ารงรักษาให้สมาชิกท่ีปฏิบัติงานในวัดได้เพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถ มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดีในการท างาน และยังรวมไปถึงการแสวงหาวิธีการท่ี
ท าให้สมาชิกในองค์การ ท่ีต้องพ้นจากการท างานด้วยเหตุทุพพลภาพ เกษียณอายุหรือเหตุอื่นใดในงาน ให้
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข๑ ปัจจัยท่ีส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ 
การมีก าลังคนในจ านวนเพียงพอ สอดคล้องกับการปริมาณงาน และมีคุณภาพจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีการ
คัดสรรหาบุคลากร ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีความทุ่มเทท่ีจะปฏิบัติงานให้ส าเร็จ และจงรักภักดี 
ซื่อสัตย์ต่อธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์หลายท่านกล่าวว่า การบริหารการพัฒนาวัด ต้องมีคัดเลือก
บุคลากร (คน) โดยตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของงาน๒ นอกจากนั้นต้องมีการอบรมบุคลากร ให้รู้จัก
วิธีการท างานท่ีถูกวิธีด้วย๓ การคัดเลือกคนงานจะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษท่ีจะให้ได้คนท่ีมีคุณสมบัติท่ีดี
ท่ีสุด๔ วิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับบุคลากร (คน)๕ ต้องควบคู่กับการพิจารณาโดยหลักและเหตุผล 
อย่างเป็นธรรม๖ การประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและคนงาน ฝ่ายบริหารควรจะได้
ประสานอย่างใกล้ชิดเป็นประจ า๗ กับบุคลากร (คน) ท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงาน แต่ต้องไม่ใช่โดยการลงมือ
ปฏิบัติงาน๘ การควบคุมดูแลต้องอาศัยบุคลากร (ไวยาวัจกร) น่าจะมองหาบุคคลท่ีดีมีความรู้ และมีจิตอาสา
เข้ามาท างาน๙ คนก็ยังสามารถน าพาวัดไปสู่ความส าเร็จและความล้มเหลวได้เช่นกัน๑๐ การเข้าวัด การ

                                                             
๑ธัญญา ผลอนันต์, การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล แนวทางสร้างความพึงพอใจแก่พนักงาน,  (กรุงเทพมหานคร : 

อินโนกราฟฟิกส์, ๒๕๔๖).  
๒สัมภาษณ์ ทวาย ชายสมุทร, ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัด

ระยอง, ๒๓ มกราาคม ๒๕๖๐. 
๓สัมภาษณ์ แหยม พรากเพียร, ประธานชุมชนบ้านห้วยโป่ง, ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง, ๒๕ 

มกราคม ๒๕๖๐.  
๔สัมภาษณ์ บันลูน มงคลรัตน์, ประธานกลุ่มจิตอาสา, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๗ มกราคม 

๒๕๖๐.   
๕สัมภาษณ์ ประจวบ เริ่งปรีดารมย์, ครัวอาหาร (พ้ืนบ้าน) พลาพีชชิ่งปาร์ค, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัด

ระยอง, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐. 
๖สัมภาษณ์ มาลัย อินทร์อยู่, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัด

ระยอง, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐. 
๗สัมภาษณ์ กมล เนตรภักดี, ไวยาวัจกรวัดพลา และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) , ต าบลพลาต าบลพลา 

อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
๘สัมภาษณ์ สมพร ภุมมาลา, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๔ 

มกราคม ๒๕๖๐.   
๙สัมภาษณ์ ประสงค์ บุญลคร, ประธานชุมชนบ้านพลา, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๖ มกราคม 

๒๕๖๐.  



๑๓๑ 

 

รับผิดชอบหน้าท่ีในการงานไม่มีใครๆ ท่ีจะท างานร่วมกับคนท่ีมีจิตใจไม่บริสุทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นเพียงคนเดียว
หรือคนหมู่มาก๑๑ เราต่างต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อให้ผลลัพธ์ของงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้วางไว้๑๒ 
ดังนั้น หากคนหนึ่งเดินเร็วอีกคนหนึ่งเดินช้า นั่นหมายถึงเราอาจต้องการพัฒนา๑๓ ในอดีต การบริหารการ
พัฒนาต่างๆอาจใช้เวลาถึงหลายๆปี ในการพัฒนาให้เกิดขึ้นใหม่เพื่อมาทดแทนของเดิมท่ีใช้อยู่๑๔ แต่ใน
ปัจจุบัน การบริหารการพัฒนาใหม่ๆ อาจมีอายุเพียงหนึ่งเดือนและในอนาคตอาจมีวิทยาการใหม่ๆเกิดขึ้น
เกือบทุกสัปดาห์ ก็เป็นไปได้๑๕ และการพัฒนาวัด ต้องเตรียมพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงนั้นก็จะเกิดช่องว่างท่ี
กว้างขึ้นเรื่อยๆจนไม่สามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส่ิงต่างๆรอบตัวได้๑๖ การพัฒนาวัด หลักความหมาย 
คือ ฝ่ายบริหารควรสร้างความรู้สึกในเรื่องความมั่นคงในการท าหน้าท่ีและรักษาบุคลากร ท่ีมีคุณภาพไว้กับ
วัดเพื่อสร้างศรัทธาจากภายนอก๑๗ หลักความคิดริเริ่มเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้มีความคิดริเริ่ม๑๘ สร้างสรรค์
และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของวัด๑๙  

ดังนัน การบริหารการพัฒนาวัด ยังต้องมีหลักความสามัคคี ของหมู่คณะการท างาน ส่งเสริมความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ของบุคลากร ด้วยการท างานเป็นทีม และมีการติดต่อส่ือสารระหว่างกันเพื่อให้เกิด
เอกภาพท้ังภายในและภายนอก 

เงิน (Money) 
การบริหารการพัฒนาวัดด้วย “เงิน” วัดไทยในพระพุทธศาสนามีฐานะเป็นนิติบุคค โดยวัดจะมี

ความผูกพันกับคนในชุมชน เป็นท่ีพึ่งทางจิตใจ พุทธศาสนิกชนมีส่วนช่วยเหลือเกื้อกูล ไม่ว่าจะเป็นการท า
พิธีกรรมทางศาสนา การศึกษาเล่าเรียนรวมถึงการท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับประชาชนในชุมชน 
พุทธศาสนิกชนก็มีส่วนช่วยในการท านุบ ารุงวัด ด้วยการบริจาคท้ังในรูปท่ีเป็นเงิน ส่ิงของ และเวลาในการ
ท างานอาสาต่างๆร่วมกับวัด โดยท่ีกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับการได้มา และการใช้ไปของเงินท่ี

                                                                                                                                                                                          
๑๐สัมภาษณ์ สมทรง แถวโชติ, ก านันต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐.  
๑๑สัมภาษณ์ นพพร หล าเจริญ, ก านันต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐.  
๑๒สัมภาษณ์ สุบงกช วัฒนศรี, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, 

๒๔ มกราคม ๒๕๖๐.  
๑๓สัมภาษณ์ กัญญา สายสุด, ครูการศึกษานอกระบบ (กศน.), วัดพลา, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัด

ระยอง, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๔สัมภาษณ์ พรศินี ชุมพลภักดี, พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ, ต าบลพลา อ าเภอ

บ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐.  
๑๕สัมภาษณ์ อัญชิสา ศิริเลิศ, พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ, ต าบลพลา อ าเภอบ้าน

ฉาง จังหวัดระยอง, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๖สัมภาษณ์ ปรีดา เป็นธรรม, แพทย์ประจ าต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๗สัมภาษณ์ วิเชษฐ์ หมายมั่น, ประธานประมงเรือเล็กบ้านพลา, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๔ 

มกราคม ๒๕๖๐.  
๑๘สัมภาษณ์ กรรณิการ์ จินดาทิพย์, ประธานกลุ่มแม่บ้านพลาสามัคคี (ผลิตภัณฑ์สมุนไพร), ต าบลพลา อ าเภอ

บ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๙สัมภาษณ์ ภูษณิศา จันทร์ส่งแสง, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔, และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), ต าบลพลา 

อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐.  



๑๓๒ 

 

เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ เมื่อพิจารณาความส าคัญทางเศรษฐกิจ วัดเป็นองค์กรทางศาสนาท่ีถือเป็นองค์กร
ไม่แสวงหาก าไรหรือองค์กรท่ีด าเนินงานโดยไม่หวังผลก าไร๒๐ ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า การบริหารเงินของวัดท่ี
มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการได้มาและใช้ไปของเงิน๒๑ โดยท่ัวไปแล้วการบริหารการเงิน วัดทุกประเภทควร
ต้องมีการด าเนินการให้สอดคล้องกับหลักการบริหารการเงินท่ีถูกต้อง เพื่อให้บรรลุต่อเป้าหมาย๒๒ และใน
การบริหารการเงินโดยท่ัวไปแล้ว วัดจะมีเป้าหมายหลักในการสร้างความมั่งคงให้แก่ ศาสนสถาน๒๓  แต่ท้ังนี้
ท้ังนั้น ต้องค านึงถึงประโยชน์ของส่วนวัดอย่างเดียว โดยไม่ได้ค านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ดังนั้น การบริหารการพัฒนาวัด ทุกประเภทต้องยึดหลักการบริหารกิจการท่ีดี ด าเนินกิจการและการบริหาร
จัดการให้สอดคล้องกับหลักไตรสิกขา๒๕ แหล่งท่ีมาของเงินโดยท่ัวไปในการบริหารพัฒนาวัด โดยหลักท่ัวไป 
เงินท่ีได้มาจากการสนับสนุนหรือจากเงินบริจาค๒๖ ในรูปแบบของแหล่งท่ีมาของเงินมีความแตกต่างกับ
องค์กรธุรกิจ๒๗ การบริหารการเงินของวัด ท่ีเกี่ยวข้องกับการหารายได้และการควบคุม ค่าใช้จ่าย โดยผลต่าง
ระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายจะเป็นส่วนเพิ่มให้ทุนของกิจการมีความเข้มแข็ง๒๘ ผู้ให้ข้อมูลบางท่านกล่าวว่า 
วัดควรจัดท าระบบบัญชี และงบประมาณเป็นแบบมาตรฐาน ซึ่งสามารถตรวจสอบระบบบัญชี ได้อย่างมี
ระบบในการบริหารงานวัด๒๙ ควรมีการจัดท าบัญชีทรัพย์สินของวัด และศาสนสถานท้ังอสังหาริมทรัพย์และ
สังหาริมทรัพย์ เพื่อความสะดวกในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม๓๐ การบูรณปฏิสังขรณ์หรือการซ่อมแซม
ใหญ่ๆจ าต้องมีแผนล่วงหน้าของงบประมาณในการซ่อมแซมต่างๆ จากการซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆท่ีสามารถท า

                                                             
๒๐จากข้อมูลตัวชี้วัด (KPI) ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ประจ า 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ พบว่ามีการ รายงานข้อมูลวัดที่มีการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่ก าหนด, (ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๔), หน้า ๑-๑๒. 

๒๑สัมภาษณ์ แหยม พรากเพียร, ประธานชุมชนบ้านห้วยโป่ง, ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง, ๒๕ 
มกราคม ๒๕๖๐.   

๒๒สัมภาษณ์ นพพร หล าเจริญ, ก านันต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐. 
๒๓สัมภาษณ์ สมทรง แถวโชติ, ก านันต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐.     
๒๔สัมภาษณ์ ภูษณิศา จันทร์ส่งแสง, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), ต าบลพลา อ าเภอ

บ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐.  
๒๕สัมภาษณ์ สุบงกช วัฒนศรี, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง , 

๒๔ มกราคม ๒๕๖๐.  
๒๖สัมภาษณ์ มาลัย อินทร์อยู่, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัด

ระยอง, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐. 
๒๗สัมภาษณ์ บันลูน มงคลรัตน์, ประธานกลุ่มจิตอาสา, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๗ มกราคม

๒๕๖๐. 
๒๘สัมภาษณ์ สมพร ภุมมาลา, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง,  ๒๔ 

มกราคม ๒๕๖๐.   
๒๙สัมภาษณ์ ประจวบ เริ่งปรีดารมย์, ครัวอาหาร (พ้ืนบ้าน) พลาพีชชิ่งปาร์ค, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัด

ระยอง, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐.   
๓๐สัมภาษณ์ ทวาย ชายสมุทร, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗,  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), ต าบลพลา 

อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 



๑๓๓ 

 

ได้ทันที ตามวงเงินค่าใช้จ่ายประจ าปี ท่ีทางวัดได้อนุมัติไว้แล้ว๓๑  โดยมีการจัดท างบแสดงรายรับ-รายจ่าย
ประจ าปี เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ การบริหารงาน รวมท้ังใช้ในการประมาณการส าหรับรายรับ-
รายจ่ายของปีถัดไปเพื่อเป็นประโยชน์การจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย การใช้เงินอย่างมีระบบมีการช้ีแจงให้
ญาติโยมผู้เกี่ยวข้อง๓๒ มีความเข้าใจถึงค่าใช้จ่ายการใช้เงินท่ีแตกต่างกันตามความเร่งด่วนเป็นล าดับขั้นการ
น าข้อมูลเหล่านี้มาประมวลถึงลักษณะต่างๆ๓๓ การจัดท านิติกรรมให้ถูกต้องตามแบบของกฎหมายท่ีส าคัญ
คือต้องดูแลทรัพย์สินนั้นเสมอๆ และป้องกันไม่ให้มีการใช้ทรัพย์สินผิดประเภทจากท่ีแจ้งไว้หรือผิดกฎหมาย
หรือผิดศีลธรรมอันดี๓๔ ผู้ให้ข้อมูลบางท่านกล่าวว่า การบริหารการพัฒนาวัด ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ร าคาญกับบุคคลอื่น๓๕ ผู้บริหารวัดต้องติดตาม เรื่องการเสียภาษีโรงเรือนซึ่งวัดในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิ์๓๖ เพื่อ
มิให้เกิดความเสียหายในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังรวมถึงรายได้จากการให้บริการสถานท่ี
ส าหรับประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆ๓๗ รายได้จากการต้ังซุ้มจ าหน่าย สินค้าของวัด เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน 
ทอง วัตถุมงคล โดยมีเจ้าหน้าท่ีของวัดเป็นผู้จ าหน่ายและจัดท า๓๘ ซึ่งสอดคล้องกับนักวิชาการได้กล่าวว่า 
ด้านการเงิน การจัดต้ังธุรกิจเป็นปัจจัยในการการจัดการด้านการลงทุน และเครดิต โดยเงินทุนจะท าให้ได้มา
ซึ่งเครื่องมือ ขั้นต้นท่ีน ามาใช้จ่ายในการบริหารงาน ในเรื่องต่าง๓๙ 

ดังนั้น เงินจะได้มาและเสียไป คือ วัดท่ีจัดเป็นแหล่งท่องเท่ียว มีเขตพุทธาวาส สังฆาวาสท่ีสวยงาม 
คือ สะอาด สงบและสว่าง การจัดให้วัดเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวจะมีความส าคัญ ก่อให้เกิดรายได้จากเงิน
บริจาคหรือค่าบริการ ถือได้ว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ให้วัดเป็นท่ีรู้จัก บูรณปฏิสังขรณ์ในการใช้งบประมาณ
ในการด้านการด้วยความโปรงใสและสุจริต และซื่อสัตย์ 

วสัดสุิง่ของ (Materials) 

                                                             
๓๑สัมภาษณ์ วิเชษฐ์ หมายมั่น, ประธานประมงเรือเล็กบ้านพลา, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๔ 

มกราคม ๒๕๖๐.  
๓๒สัมภาษณ์ กัญญา สายสุด, ครูการศึกษานอกระบบ (กศน.) วัดพลา, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐. 
๓๓สัมภาษณ์ พรศินี ชุมพลภักดี, พยาบาลวิชาชีพช านาญการ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ, ต าบลพลา อ าเภอ

บ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๓๔สัมภาษณ์ ปรีดา เป็นธรรม, แพทย์ประจ าต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐.  
๓๕สัมภาษณ์ กรรณิการ์ จินดาทิพย์ ประธานกลุ่มแม่บ้านพลาสามัคคี (ผลิตภัณฑ์สมุนไพร)  ต าบลพลา อ าเภอ

บ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
๓๖สัมภาษณ์ อัญชิสา ศิริเลิศ, พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ, ต าบลพลา อ าเภอบ้าน

ฉาง จังหวัดระยอง, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 
๓๗สัมภาษณ์ กมล เนตรภักดี ไวยาวัจกรวัดพลา และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) , ต าบลพลาต าบลพลา 

อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
๓๘สัมภาษณ์ ประสงค์ บุญลคร, ประธานชุมชนบ้านพลา ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง , ๒๖ 

มกราคม ๒๕๖๐.  
๓๙วิชัย โถสุวรรณจินดา, ครบเครือ่งเรื่องบริหารธุรกิจขนาดยอม, (กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 

(ไทย-ญ่ีปุ่น), ๒๕๔๖), หน้า ๙๗. 



๑๓๔ 

 

การบริหารการพัฒนาวัด “ด้านวัสดุส่ิงของ” ส่ิงท่ีน ามาใช้ท าส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่อาศัย และส่ิงก่อสร้าง
ต่างๆ วัสดุอาจได้มาจากธรรมชาติ และมนุษย์สังเคราะห์ข้ึนส่ิงท่ีเราน ามาท าเป็นส่ิงของเครื่องใช้ตามต้องการ 
ผู้คนในยุคแรกใช้วัสดุจากธรรมชาติ๔๐ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลายท่านกล่าวว่า วัสดุส่ิงของถือเป็น
ปัจจัยท่ีมีปริมาณ และมูลค่าสูงไม่ต่างไปจากปัจจัยตัวอื่นๆ๔๑ ปัจจุบันนี้ วัดทุกระดับในเขตปริมณฑลและ
ชนบท มีวัสดุส่ิงของเครื่องใช้ต่างๆมาก เพื่อใหบ้ริการแก่ชาวบ้าน๔๒ เพราะส่ิงของเหล่านี้จะต้องมีการจัดหา
มา การหยิบยืมไปใช้ต้องมีวิธีการอย่างรัดคุม๔๓ ท้ังในด้านวัสดุอุปกรณ์ การจัดส่ือการเรียนรู้๔๔ และ
นวัตกรรมท่ีมีคุณภาพต้องมีระบบการจัดหาและบ ารุงรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ๔๕ วัสดุอาจได้มาจากธรรมชาติ
และมนุษย์สังเคราะห์ขึ้นมา๔๖ มนุษย์เริ่มรู้วิธีการสร้างวัสดุใหม่ๆขึ้นมาเป็นส่ือการผลิตส่ิงต่างๆ๔๗ ท่ีได้จาก
ธรรมชาติหรือมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นซึ่งอาจน ามาใช้ประโยชน์ได้๔๘ ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีเป็นวัตถุส่ิงของ
เกี่ยวข้องกับการจัดการเป็นเรื่องของการผสมผสาน๔๙ การจัดหาวัสดุส่ิงของ ท่ีชาวบ้านรวบรวมน ามา
ร่วมงานบุญ๕๐ และงานประเพณี วัฒนธรรมกับวัด ตามแรงศรัทธาของประชาชน๕๑ วัสดุส่ิงของ ท่ีใช้ในเวลา
ส้ันๆส่ิงของท่ีใช้หมดไปหรือใช้แล้ว ต้องรีไซเคิลเป็นรูปเป็นส่ิงอื่นๆ๕๒ ดังนั้น วัสดุส่ิงของ ท่ีน ามาใช้ท าส่ิง

                                                             
๔๐จิรวัฒน์ แสงสุรินทร์, งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน, ครั้งที่ ๖๔, (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา, 

ขอนแก่น เขต ๔, ๒๕๕๗).  
๔๑สัมภาษณ์ ประจวบ เริงปรีดารมย์, ครัวอาหาร (พ้ืนบ้าน) พลาพีชชิ่งปาร์ค, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉง จังหวัด

ระยอง, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐.   
๔๒สัมภาษณ์ บันลูน มงคลรัตน์, ประธานกลุ่มจิตอาสา, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๗ มกราคม 

๒๕๖๐. 
๔๓สัมภาษณ์ ทวาย ชายสมุทร, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗, ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), ต าบลพลา 

อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
๔๔สัมภาษณ์ อัญชิสา ศิริเลิศ, พยาบาลวิชาชีพช านาญการ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ, ต าบลพลา อ าเภอบ้าน

ฉาง จังหวัดระยอง, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 
๔๕สัมภา๖ณ์ ประสงค์ บุญลคร, ประธานชุมชนบ้านพลา, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ 

มกราคม ๒๕๖๐. 
๔๖สัมภาษณ์ กัญญา สายสุด, ครูการศึกษานอกระบบ (กศน.) วัดพลา, อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๕ 

มกราคม ๒๕๖๐. 
๔๗สัมภาษณ์ ปรีดา เป็นธรรม, แพทย์ประจ าต าบลพลา, อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐.  
๔๘สัมภาษณ์ แหยม พรากเพียร, ประธานชุมชนบ้านห้วยโป่ง ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง, ๒๕ 

มกราคม ๒๕๖๐.    
๔๙สัมภาษณ์ ภูษณิศา จันทร์ส่งแสง, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), ต าบลพลา อ าเภอ

บ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๕๐สัมภาษณ์ นพพร หล าเจริญ, ก านันต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐. 
๕๑สัมภาษณ์ สมทรง แถวโชติ, ก านันต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙).      
๕๒สัมภาษณ์ สบุงกช วัฒนศรี, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, 

๒๔ มกราคม ๒๕๖๐.  



๑๓๕ 

 

ต่างๆ แม้ท่ีอยู่อาศัย๕๓ ผู้ให้ข้อมูลบางท่านกล่าวว่า วัสดุท่ีได้มาจากการบริจาค อาจเป็นวัสดุก่อสร้าง วัสดุ 
ส่ือสารควรแก่การเก็บรักษาต้องท าอย่างรอบคอบ๕๔ การใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีดีมีคุณภาพเป็นไปอย่างเหมาะสม
แต่ละวัด๕๕ วัด (พลา) ยังขาดวัสดุ การส่ือสาร และเรื่องการเรียนรู้ด้านสุขภาวะ๕๖ การบริหารการพัฒนาวัด 
เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาวะ เพื่อให้เกิดคุณค่าตรงกับความต้องการของผู้วิจัย การเรียนรู้ด้านสุขภาวะ
ของประชาชน๕๗ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์จะท าให้เกิดการจัดสรรทรัพยากร เช่น บุคลากร (คน) เงิน 
(งบประมาณ) อย่างมีคุณภาพ และน าไปสู่การพัฒนา๕๘  

ดังนั้น ทรัพยากรหรือวัตถุ (Material) การบริหารจ าเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์หรือทรัพยากรในการ
บริหาร หากองค์กร (วัด) หรือหน่วยงานต่างๆ ขาดวัสดุส่ิงของหรือทรัพยากรในการบริหารแล้วก็ย่อมจะเป็น
อุปสรรคหรือก็ให้เกิดปัญหาในการบริหารงาน ทรัพยากรทางการบริหาร (Management resources) อัน
ได้แก่ M’s4 คือ คน  เงิน วัตถุดิบ และการจัดการ ถูกน าเข้าในระบบเพื่อการประมวลผลหรือการบริการท่ี
เติบโต และพัฒนาก้าวหน้าต่อไปจนบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ และเพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการน าทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมงานบุญงานประเพณีวัฒนธรรม เพื่อให้ความสามัคคีและฝึกอบรมหัด
ท าให้บุคลากรรุ่นลูกหลานสืบต่อไป  

การจัดการ (Management) 
การบริหารการพัฒนาวัด “ด้านการจัดการ” การจัดการ คือ การท าให้กลุ่มบุคคลในองค์กรของวัด

เข้ามาท างานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันของวัด การจัดการประกอบด้วยการวางแผน การจัดการ
องค์กรวัด การสรรบุคลากร การน าหรือการส่ังการ และการควบคุมองค์กรหรือความพยายามท่ีจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน การจัดการทรัพยากรประกอบด้วยการใช้งาน และการจัดวางทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรเทคโนโลยี และทรัพยากรธรรมชาติ๕๙ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกล่าว
ว่า การจัดการ ในระบบของวัดจะต้องมีการวางแผน เพื่อวัดต้องการเปล่ียนแปลงในอนาคต๖๐ การวางแผน

                                                             
๕๓สัมภาษณ์ มาลัย อินทร์อยู่ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัด

ระยอง, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐. 
๕๔สัมภาษณ์ สมพร ภุมมาลา, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๔ 

มกราคม ๒๕๖๐.   
๕๕สัมภาษณ์ กรรณิการ์ จินดาทิพย์, ประธานกลุ่มแม่บ้านพลาสามัคคี (ผลิตภัณฑ์สมุนไพร), ต าบลพลา อ าเภอ

บ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
๕๖สัมภาษณ์ วิเชษฐ์ หมายมั่น, ประธานประมงเรือเล็กบ้านพลา, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๔ 

มกราคม ๒๕๖๐. 
๕๗สัมภาษณ์ กมล เนตรภักดี, ไวยาวัจกรวัดพลาและอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), ต าบลพลาต าบลพลา 

อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
๕๘สัมภาษณ์ พรศินี ชุมพลภักดี, พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ, ต าบลพลา อ าเภอ

บ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๕๙รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, การบริหารการตลาดยุคใหม่, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธีระฟิล์ม และไซ

เท็กซ์ จ ากัด, ๒ ๕๔๕), หน้า ๑๘-๑๙.  
๖๐สัมภาษณ์ แหยม พรากเพียร, ประธานชุมชนบ้านห้วยโป่ง ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง, ๒๕ 

มกราคม ๒๕๖๐.   

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1


๑๓๖ 

 

เป็นสะพานเช่ือมระหว่างเหตุการณ์ปัจจุบันและอนาคต๖๑ เป็นส่ิงส าคัญส าหรับการปฏิบัติงานให้ประสบ
ความส าเร็จ๖๒ กระบวนการวางแผนจะต้องประกอบด้วยผู้บริหาร และบุคลากรภายในวัด๖๓ เพื่อการก าหนด
ข้อดีจากโอกาสภายนอก๖๔ และท าให้เกิดผลกระทบจากอุปสรรคภายในต่ าสุด๖๕ บางท่านผู้ให้สัมภาษณ์
กล่าวว่า วัดท่ีบริหารพัฒนา ประสบความส าเร็จจะต้องควบคุมอนาคตของบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ี
มอบหมาย๖๖ การตัดสินใจ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผน การปรับตัวการเปล่ียนแปลง เป็นส่ิงจ าเป็น๖๗ 
จุดมุ่งหมายของการจัดการหรือการบริหารวัด คือ การใช้ความส าคัญของอ านาจหน้าท่ี๖๘ การก าหนด
ลักษณะเฉพาะของงาน โดยการแบ่งงานและการมอบอ านาจหน้าท่ี๖๙ และคุณสมบัติของงาน เหล่านี้มีความ
ชัดเจนส าหรับผู้บริหาร และบุคลากร ซึ่งต้องการทราบลักษณะของงาน๗๐ ด่ังนั้น โครงสร้างของวัดจะต้อง
ระบุถึงวิธีการใช้ทรัพยากร วิธีการซึ่งมีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย๗๑ หลายท่านให้ข้อคิดว่า เป้าหมายอาจจะ
แตกต่างจากการบริหารท่ัวไปของการจัดการ๗๒ ฉะนั้นการบริหารการพัฒนาวัด จะต้องมีการน าหรือการส่ัง
การ น าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย๗๓ การควบคุม การใช้ทรัพยากรต่างๆ ถือว่าเป็นกระบวนการ

                                                             
๖๑สัมภาษณ์ นพพร หล าเจริญ, ก านันต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐. 
๖๒สัมภาษณ์ สมทรง แถวโชติ, ก านันต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐.      
๖๓สัมภาษณ์ ประจวบ เริ่งปรีดารมย์, ครัวอาหาร (พ้ืนบ้าน) พลาพีชชิ่งปาร์ค, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัด

ระยอง, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐.   
 ๖๔สัมภาษณ์ สมพร ภุมมาลา, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๔ 

มกราคม ๒๕๖๐.   
๖๕สัมภาษณ์ สุบงกช วัฒนศรี, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, 

๒๔ มกราคม  ๒๕๖๐.  
๖๖สัมภาษณ์ บันลูน มงคลรัตน์, ประธานจิตอาสา, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๗ มกราคม 

๒๕๖๐. 
๖๗สัมภาษณ์, มาลัย อินทร์อยู่, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัด

ระยอง, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐. 
๖๘สัมภาษณ์, ทวาย ชายสมุทร, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗, ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), ต าบลพลา 

อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๖๙สัมภาษณ์ กัญญา สายสุด, ครูการศึกษานอกระบบ (กศน.) วัดพลา, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, 

๒๕ มกราคม ๒๕๖๐. 
๗๐สัมภาษณ์ ปรีดา เป็นธรรม, แพทย์ประจ าต าบลพลา, อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๗๑สัมภาษณ์ อัญชิสา ศิริเลิศ, พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ, ต าบลพลา อ าเภอบ้าน

ฉาง จังหวัดระยอง, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐.  
๗๒สัมภาษณ์ ประสงค์ บุญลคร, ประธานชุมชนบ้านพลา, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๖

มกราคม ๒๕๖๐ 
๗๓สัมภาษณ์ กรรณิการ์ จินดาทิพย์, ประธานกลุ่มแม่บ้านพลาสามัคคี (ผลิตภัณฑ์สมุนไพร), ต าบลพลา อ าเภอ

บ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 



๑๓๗ 

 

ตรวจสอบ และประเมินการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆของบุคลากร๗๔ ต้องด าเนินไปในทิศทางอันสู่
เป้าหมายอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์หลักของวัด๗๕ การจะบรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ จึงต้องอาศัยพื้นฐาน
ของการจัดการ๗๖ อีกหลายท่านกล่าวว่า วัดท่ีประสบความล้มเหลวอาจเกิดจากการขาดการควบคุมหรือมี
การควบคุมท่ีไร้ประสิทธิภาพ และวัดหลายแห่งเกิดจากความไม่ใส่ใจในเรื่องของการควบคุม ปล่อยละเลย
เพิกเฉยหรือในทางกลับกันคือมีการควบคุมมากจนเกิดความผิดพลาดของแต่ละวัดนั่นเอง๗๗  

ดังนั้น จากผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกล่าวถึงหลักการจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับ
นักวิชาการท่ีได้กล่าวไว้ว่า การจัดการเป็นกระบวนการ ในการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
โดยการท าหน้าท่ีหลัก ๔ ประการ ได้แก่ การวางแผน การจัดการองค์กร การช้ีน าและการควบคุมองค์กร 

สรุป “การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง” “คน” คน
เป็นบุคลากรซึ่งมีความพร้อม มีความจริงใจ และสามารถการวิเคราะห์งาน การสรรหา การคัดเลือก การ
ประเมินผล การฝึกอบรม มาพัฒนาด้านเงิน โดยมีการค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครบถ้วน และตอบสนอง
อย่างเหมาะสม เพื่อลดความเส่ียงในการด าเนินงาน และน าไปสู่ความยั่งยืน การบริหารการเงินจะเกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมหลัก ๓ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมลงทุน กิจกรรมจัดหาเงิน และกิจกรรมด าเนินงาน “ด้านวัสดุ
ส่ิงของ” วัสดุส่ิงของเป็นส่ิงท่ีส าคัญยิ่ง วัสดุส่ิงของท่ีเป็นทรัพยากรท่ีเป็นปัจจัยพื้นฐานเช่นเดียวกัน ต้องมีการ
จัดหาวัสดุส่ิงของตามความต้องการของโครงการ และมีประสิทธิภาพเพื่อใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด “การจัดการ” คือ การท าให้กลุ่มบุคคลในองค์กรเข้ามาท างานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ร่วมกันขององค์กร (วัด) การจัดการประกอบด้วยการวางแผน การจัดการองค์กร การสรรหาบุคลากร การ
น าหรือการส่ังการ และการควบคุมหรือความพยามท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน วิธีการหนึ่งท่ีน่าจะให้ผลดี
ในการปลูกฝังและพัฒนาการให้มีคุณธรรมจริยธรรม ก็โดยใช้หลักไตรสิกขา เนื่องจากไตรสิกขาเป็นระบบ
และเป็นกระบวนการในการฝึกฝน อบรม ฝึกหัดเพื่อพัฒนาคนใน ๓ ด้าน คือ พัฒนา ด้านพฤติกรรม เรียกว่า 
ศีล พัฒนา ด้านจิตใจ เรียกว่า สมาธิ พัฒนา ด้านปัญญา เรียกว่า ปัญญา สามารถสร้างคุณค่าของระบบการ
บริหารการพัฒนางานวัด ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการได้ 

                                                             
๗๔สัมภาษณ์ วิเชษฐ์ หมายมั่น, ประธานประมงคลเรือเล็กบ้านพลา, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, 

๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๗๕สัมภาษณ์ พรศินี ชุมพลภักดี, พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ, ต าบลพลา อ าเภอ

บ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๗๖สัมภาษณ์ ภูษณิศา จันทร์ส่งแสง, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, 

๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๗๗สัมภาษณ์ กมล เนตรภักดี, ไวยาวัจกรวัดพลาและ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง 

จังหวัดระยอง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1


๑๔๑ 

 

๔.๔.๒ ด้านสุขภาวะของประชาชน  
การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน กิจกรรมทุกชนิด รวมถึงปฏิกิริยา

ต่างๆท่ีบุคคลแสดงออกทั้งภายใน และภายนอกซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของท่านผู้รู้ต่างๆในสุขภาวะ 
ผู้วิจัยได้ประมวลค าสัมภาษณ์ มาน าเสนอเป็นล าดับ ดังนี้  

ด้านสุขภาวะทางกาย 
การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน “ด้านสุขภาวะทางกาย” สภาวะ

ของร่างกายท่ีมีความสมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโตอย่างปกติ ระบบต่างๆ ของร่างกายสามารถท างานได้เป็น
ปกติ และมีประสิทธิภาพ ร่างกายมีความต้านทานโรคได้ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และความทุพพลภาพ๗๘ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกล่าวว่า การที่มีสุขภาพทางกายดี การด าเนินชีวิตพอเพียง๗๙ ไม่เจ็บป่วย
ด้วยโรคภัยใดๆ ตลอดจนอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีดี คือ ปราศจากมลภาวะ๘๐ แต่มันก็มีความสัมพันธ์กับปัจจัยทาง
สังคมอื่นๆอีกมากมาย๘๑ ในปัจจุบันนี้เป็นยุคแห่งความล้นเหลือ๘๒ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับชนช้ันกลาง พูด
ให้ชัดก็คือเป็นยุคบริโภคนิยม๘๓ การท่ีประชาชนจะมีสุขภาพกายท่ีสมดุลกับการด าเนินชีวิต ไม่ใช่เรื่องง่าย
เสียแล้ว๘๔ ปัจจุบันเราสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุล คือ บริโภคมากและออกก าลังกายน้อยเกินไป๘๕ 
เนื่องจากทุกวันนี้มีคนเสียชีวิตเพราะโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง๘๖ ซึ่งเป็นโรคท่ีส่วนใหญ่
เกิดขึ้นจากการอยู่อย่างสบายเกินไป๘๗ หลายท่านให้ข้อคิดว่า ทุกวันนี้ต้องอยู่พอดีกินพอดี เพราะถ้าอยู่ดีกิน
ดีก็จะลงเอย คือ อ้วนแล้วก็เจ็บป่วยง่าย๘๘ จะเห็นได้ว่าแม้ว่าสุขภาวะทางกายซึ่งดูเหมือนว่าเป็นเรื่อง

                                                             
๗๘พระไพศาล วิสาโล, เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต, คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัย และพัฒนา มข., (จังหวัด

ชัยภูมิ, ๒๕๕๒). 
๗๙สัมภาษณ์ สุบงกช วัฒนศรี,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔,  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), ต าบลบ้านฉาง อ าเภอ

บ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๘๐สัมภาษณ์ อัญชิสา ศิริเลิศ, พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ, ต าบลพลา อ าเภอบ้าน

ฉาง จังหวัดระยอง, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐.  
๘๑สัมภาษณ์ ประสงค์ บุญลคร, ประธานชุมชนบ้านพลา, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๖ 

มกราคม ๒๕๖๐. 
๘๒สัมภาษณ์ มาลัย อินทร์อยู่ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัด

ระยอง, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐. 
๘๓สัมภาษณ์ แหยม พรากเพียร, ประธานชุมชนบ้านห้วยโป่ง, ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง , 

๒๕ มกราคม ๒๕๖๐.   
๘๔สัมภาษณ์ นพพร หล าเจริญ, ก านันต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐. 
๘๕สัมภาษณ์ กัญญา สายสุด, ครูการศึกษานอกระบบ (กศน.) วัดพลา, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐. 
๘๖สัมภาษณ์ สมทรง แถวโชติ, ก านันต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐.       
๘๗สัมภาษณ์ ปรีดา เป็นธรรม, แพทย์ประจ าต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๘๘สัมภาษณ์ ภูษณิศา จันทร์ส่งแสง, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔,  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), ต าบลพลา 

อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, , ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐.  



๑๔๒ 

 

พื้นฐาน๘๙ สังคมไทยก็มีปัญหาอันเนื่องมาจากการบริโภคเกิน และการถือเอาความสะดวกสบายเป็นเกณฑ์๙๐ 
นโยบายสาธารณะสุข ซึ่งสัมพันธ์กับสุขภาวะโดยตรง ก็เป็นเรื่องสุขภาวะทางกาย ปัจจุบันนี้คนตายด้วย
โรคขาดอาหารมีน้อยลง แต่ว่าคนท่ีตายเพราะโรคขี้เกียจมากขึ้น๙๑ นอกจากนั้น ยังมีปัญหามลภาวะท่ีเกิด
จากการท่ีเราใช้ส่ิงแวดล้อม และใช้ทรัพยากรมากเกิน๙๒ การดูแลส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง
หลีกเล่ียงจากส่ิงเสพติดท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ๙๓ การเฝ้าระวังดูแลสุขภาพตนเอง ให้มีสุขภาพแข็งแรงอยู่
เสมอจะต้องปฏิบัติกิจกรรม (การบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย  การหลีกเล้ียงสารเสพติด) อย่าง
สม่ าเสมอในชีวิตประจ าวัน๙๔ บางท่านกล่าวว่า การรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองอยู่ในกฎระเบียบวินัย 
ท าร่างกายสะอาดเป็นปกติ คือ ปราศจากความมัวหมองท้ังกาย วาจา ใจ และสภาพแวดล้อม๙๕  ความผ่อง
ใสของจิตใจท าให้เกิดความสบายใจเป็นการป้องกันโรค การป้องกันท่ีดีไม่เกิดเจ็บป่วยเป็นโรค เช่น การไป
ตรวจสุขภาพเป็นประจ า๙๖  

ดังนั้น หากชุมชนใด ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์ และอยู่ในกฎระเบียบของวินัย และศีลธรรมก็ถือ
ได้ว่า ชุมชนนั้นมั่นคงสมบูรณ์ เนื่องจากประชาชนสามารถท างานได้อย่างเต็มความสามารถ มีรายได้ดี มี
การศึกษาดี มีความเป็นอยู่ดี ท่ีกล่าวมาเป็นความคาดหวังของผู้วิจัย แต่ในความเป็นจริงภาวะสุขภาพของ
บุคคลจะมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในทุกขั้นตอนของชีวิต 

ด้านสขุภาวะทางจติ  
การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน “ด้านสุขภาวะทางจิต” การท่ีมีจิต

ปลอดพ้นจากความทุกข์ ไม่เครียด มีอารมณ์ในเชิงบวก เช่น ความเมตตา ความผาสุก ปลอดพ้นจากโรคจิต
หรือว่าโรคประสาทหรือความบีบค้ันทางจิตใจ๙๗ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกล่าวว่า การสวดมนต์

                                                             
๘๙สัมภาษณ์ กรรณิการ์ จินดาทิพย์, ประธานกลุ่มแม่บ้านพลาสามัคคี (ผลิตภัณฑ์สมุนไพร) ต าบลพลา อ าเภอ

บ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
๙๐สัมภาษณ์ บันลูน มงคลรัตน์, ประธานกลุ่มจิตอาสา, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๗ มกราคม 

๒๕๖๐.   
๙๑สัมภาษณ์ กมล เนตรภักดี ไวยาวัจกรวัดพลา และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ต าบลพลา ต าบลพลา 

อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
๙๒สัมภาษณ์ ประจวบ เริงปรีดารมย์, ครัวอาหาร (พ้ืนบ้าน) พลาพีชชิ่งปาร์ค, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัด

ระยอง, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐. 
๙๓สัมภาษณ์ ทวาย ชายสมุทร, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗, ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), ต าบลพลา 

อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
๙๔สัมภาษณ์ พรศินี ชุมพลภักดี, พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ, ต าบลพลา อ าเภอ

บ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๙๕สัมภาษณ์ วิเชษฐ์ หมายมั่น, ประธานประมงเรือเล็กบ้านพลา, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๔ 

มกราคม ๒๕๖๐.  
๙๖สัมภาษณ์ สมพร ภุมมาลา, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๖ 

มกราคม ๒๕๖๐.   
๙๗พระไพศาล วิสาโล, เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต, คณะกรรมการประจ าสถาบนัวจิยั และพัฒนา มข., จังหวัดชัยภูมิ

, ๒๕๕๒).  



๑๔๓ 

 

ไหว้พระ ฝึกปฏิบัติกรรมมัฎฐาน เป็นกิจท่ีน่าท าเพื่อระบายความเครียดได้ดี๙๘ การปฏิบัติกัมมัฏฐาน ควรตัด
บางเรื่องทางโลกภายนอก ถ้าตัดกิเลส ๓ (โลภ โกรธ หลง)๙๙ การตัดขาดบางเรื่อง เมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติ
จริงๆ เพื่อปล่อยวาง๑๐๐ แม้แต่ตอนเราปฏิบัติจะพบ และประสบปัญหาอะไรเราใช้จิตภาวนา เป็นความรู้ใน
การป้องกันจิตและอารมณ์๑๐๑ สภาวะของจิตใจท่ีมีความสดช่ืนแจ่มใส สามารถควบคุมอารมณ์ให้มั่นคงเป็น
ปกติ๑๐๒ สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของสังคม และส่ิงแวดล้อมต่างๆได้ดีสามารถเผชิญกับ
ปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี๑๐๓ หลายท่านกล่าวว่า สุขภาพจิตเป็นส่ิงส าคัญ และจ าเป็นส าหรับทุกชีวิต การท่ี
จะด ารงชีวิตอยู่อย่างปกติ ก็คือการท าให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ จิตใจมีความสุข๑๐๔ ผู้ท่ีมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี จะปฏิบัติหน้าท่ีประจ าวัน ไม่ว่าเป็นการท างานเป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ๑๐๕  อีกหลายท่าน
ให้ข้อคิดว่า ปัจจุบันปัญหาความเจ็บป่วยทางจิตมีมากขึ้น คนท่ีมีปัญหาทางจิตเวลานี้ไม่ต่ าเลย๑๐๖ หลายคน
ฆ่าตัวตายซึ่งสูงมาก เพราะความเครียด จากสถิติด้านครอบครัว พบว่า ๑ ใน ๔ ของพ่อแม่แยกทางกัน๑๐๗ 
ปัจจุบันปรากฏว่า ใบส่ังยาในโรงพยาบาลชุมชน เป็นยาเกี่ยวกับการคลายเครียดหรือยาระงับประสาทมี
มาก๑๐๘ ผู้ให้สัมภาษณ์หลายท่านกล่าวว่า การใช้สมาธิ (กัมมัฏฐาน) เพื่อท าจิตใจสงบและผ่อนคลาย

                                                             
๙๘สัมภาษณ์ กมล เนตรภักดี ไวยาวัจกรวัดพลา และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), า ต าบลพลา อ าเภอบ้าน

ฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
๙๙สัมภาษณ ภูษณิศา จันทร์ส่งแสง, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), ต าบลพลา อ าเภอ

บ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๐๐สัมภาษณ์ กรรณิการ์ จินดาทิพย์, ประธานกลุ่มแม่บ้านพลาสามัคคี (ผลิตภัณฑ์สมุนไพร), ต าบลพลา อ าเภอ

บ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๐๑สัมภาษณ์ วิเชษฐ์ หมายมั่น, ประธานประมงเรือเล็กบ้านพลา, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๔ 

มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๐๒สัมภาษณ์ สุบงกช วัฒนศรี, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, 

๒๔ มกราคม ๒๕๖๐.  
๑๐๓สัมภาษณ์ สมพร ภุมมาลา, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๔ 

มกราคม ๒๕๖๐.   
๑๐๔สัมภาษณ์ ทวาย ชายสมุทร, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗, ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), ต าบลพลา 

อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๐๕สัมภาษณ์ บันลูน มงคลรัตน์, ประธานกลุ่มจิตอาสา, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๗ มกราคม 

๒๕๖๐. 
๑๐๖สัมภาษณ์ กัญญา สายสุด, ครูการศึกษานอกระบบ (กศน.) วัดพลา, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัด

ระยอง, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๐๗สัมภาษณ์ อัญชิสา ศิริเลิศ, พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ, ต าบลพลา อ าเภอบ้าน

ฉาง จังหวัดระยอง, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐.  
๑๐๘สัมภาษณ์ พรศินี ชุมพลภักดี, พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ, ต าบลพลา อ าเภอ

บ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 



๑๔๔ 

 

ความเครียดได้๑๐๙ การอยู่ในกรอบของศีล อาจมีความเครียดท่ีต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักบัญญัติ๑๑๐ 
สภาวะของอารมณ์ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับปัญหาและสถานการณ์๑๑๑ สภาพแวดล้อมท่ีภายนอกและภายใน๑๑๒ การ
ประพฤติปฏิบัติหรือฝึกอบรมสมาธิ (กัมมัฏฐาน) บางครั้งย่อมเครียดเป็นธรรมดา เพราะเราไม่ได้ฝึกอบรมมา
ก่อน๑๑๓ ถ้าสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของเราผิดปกติหรือไม่สมบูรณ์ เราก็จะมีความทุกข์๑๑๔ ดังนั้น การ
รู้จักบ ารุงรักษาส่งเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพจิตเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับชีวิตของทุกคน๑๑๕  

ดังนั้น การมีสุขภาพจิตดี เป็นเรื่องท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างคนกับส่ิงแวดล้อม โดยมีความรู้สึกหรือ
สภาวะทางจิตใจเกี่ยวข้องอยู่ด้วย การมีสุขภาพจิตท่ีดี คือ  การสามารถใช้กลไกในการปรับตัวท่ีถูกต้อง
สามารถปรับอารมณ์ความรู้สึกสู่สภาวะสมดุลย์ได้โดยท่ีตนเอง และส่ิงแวดล้อมไม่เดือดร้อน 

ด้านสุขภาวะทางสังคม 
การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน “ด้านสุขภาวะทางสังคม” พบว่า 

มนุษย์เราเอาเปรียบทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกินพอดี เกินจากขอบเขตของวิถีพอเพียง ท้ังหมดนี้ไปโยงไป
ถึงสังคม จะเห็นได้ว่าเมื่อครอบครัวเริ่มอ่อนแอ ชุมชนก็เริ่มแตกสลาย ทุกวันนี้ เรามีเวลาให้กับคนอีกซีกโลก
หนึ่งผ่านอินเตอร์เน็ต แต่ไม่มีเวลาให้แม้แต่กับสมาชิกในครอบครัว ท้ังกับพ่อแม่หรือว่าลูกๆ ท่ีอยู่ในบ้าน
เดียวกัน๑๑๖ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกล่าวว่า ความสุขจากการอยู่ร่วมกันด้วยดีในทุกระดับ คือ ใน
ครอบครัว ในชุมชน ในท่ีท างาน ในสังคมใหญ่๑๑๗ การท่ีผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า สังคมโลกการมีสวัสดิภาพท่ี
ราบรื่นกลมกลืนท้ังในระดับครอบครัว ชุมชนไปจนถึงสังคม๑๑๘ การท่ีเราได้รับการเคารพ ได้รับการเอื้อเฟื้อ
เกื้อกูล มีการช่วยเหลือเจือจุนกัน เรียกว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีอบอุ่น๑๑๙ ครอบครัว ชุมชน สังคมเข้มแข็ง 

                                                             
๑๐๙สัมภาษณ์ ปรีดา เป็นธรรม, แพทย์ประจ าต าบลพล, อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๑๐สัมภาษณ์ นพพร หล าเจริญ, ก านันต าบลแม่น้ าคู้, อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๑๑สัมภาษณ์ มาลัย อินทร์อยู่ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัด

ระยอง, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๑๒สัมภาษณ์ แหยม พรากเพียร, ประธานชุมชนบ้านห้วยโป่ง ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง, ๒๕ 

มกราคม ๒๕๖๐.  
๑๑๓สัมภาษณ์, สมทรง แถวโชติ, ก านันต าบลพลา, อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐.        
๑๑๔สัมภาษณ์ ประจวบ เริงปรีดารมย์, ครัวอาหาร (พ้ืนบ้าน) พลาพีชชิ่งปาร์ค, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง 

จังหวัดระยอง, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๑๕สัมภาษณ์ ประสงค์ บุญลคร, ประธานชุมชนบ้านพลา, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๖ 

มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๑๖ ศ.นพ.ประเวศ วะสี, สุขภาวะทางสังคม, นักเขียนหมอชาวบ้าน : นิตยสารหมอชาวบ้าน เล่มที่ ๒๔๔, 

(กรุงเทพมหานคร : ๒๕๔๒), 
๑๑๗สัมภาษณ์ แหยม พรากเพียร, ประธานชุมชนบ้านห้วยโป่ง ต าบลห้วยโป่ง  อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง, ๒๕

มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๑๘สัมภาษณ์ สมทรง แถวโชติ, ก านันต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙.        
๑๑๙สัมภาษณ์ กมล เนตรภักดี ไวยาวัจกรวัดพลา และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง 

จังหวัดระยอง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 

https://www.doctor.or.th/columnist/list/6318?vid=7


๑๔๕ 

 

ซึ่งเช่ือมโยงกับสุขภาวะทางจิตด้วย๑๒๐ เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น อันได้แก่ สมาชิกในครอบครัว เพื่อนฝูง 
เพื่อนร่วมงานและเพื่อนบ้าน๑๒๑ หลายท่านท่ีให้ข้อคิดว่า เป็นการแสดงให้เห็นว่า การสนับสนุนของชุมชน 
สังคม มีส่วนส าคัญในการช่วยให้ร่างกายจิตใจสมบูรณ์๑๒๒ แต่ยังสืบเนื่องการลดผลกระทบของความเครียดท่ี
มีต่อสุขภาวะทางกาย และทางอารมณ์๑๒๓  รวมท้ังยังช่วยลดอัตราการเจ็บป่วย  
และอันตรายด้วย๑๒๔ ส าหรับพื้นฐานทางสังคมนั้นจะส่งผลกระทบอย่างมาก๑๒๕ ต่อพฤติกรรมหรือวิถีการ 
ด ารงชีวิตของกลุ่มบุคคล๑๒๖ โปรแกรมด้านสุขภาวะทางสังคม อาจรวมถึงการดูแลเด็ก สตรีและผู้สูงวัย๑๒๗  
การจัดกลุ่มสนับสนุนด้านสุขภาวะ การจัดโอกาสในการพัฒนาความเป็นผู้น า๑๒๘ ความพยายามในการ
ปรับเปล่ียน ในด้านสนทนากลุ่มประชุมปรึกษาหารือ๑๒๙ หลายๆเรื่องของประเพณีวัฒนธรรม การกีฬา และ
โปรแกรมการพัฒนาความรู้ความสามารถ๑๓๐ สภาพของสุขภาวะทางสังคม ท่ีเปราะบางผู้คนเริ่มเหินห่างจาก
กัน๑๓๑ นี่คือจุดเล็กๆ ท่ีสะท้อนถึง สุขภาวะทางสังคมท่ีอ่อนแอ๑๓๒ ทางด้านการติดต่อส่ือสาร และการมีความ

                                                             
๑๒๐ สัมภาษณ์ อัญชิสา ศิริเลิศ, พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ, ต าบลพลา อ าเภอ

บ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐.  
๑๒๑สัมภาษณ์ กัญญา สายสุด, ครูการศึกษานอกระบบ (กศน.), วัดพลา, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัด

ระยอง, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๒๒สัมภาษณ์ ประสงค์ บุญลคร, ประธานชุมชนบ้านพลา, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๖ 

มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๒๓สัมภาษณ์ มาลัย อินทร์อยู่ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) หมู่ที่ ๖ ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา 

จังหวัดระยอง, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๒๔สัมภาษณ์ กรรณิการ์ จินดาทิพย์, ประธานกลุ่มแม่บ้านพลาสามัคคี (ผลิตภัณฑ์สมุนไพร), ต าบลพลา อ าเภอ

บ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๒๕สัมภาษณ์ สบุงกช วัฒนศรี, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, 

๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๒๖สัมภาษณ์ สมพร ภุมมาลา, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๔ 

มกราคม ๒๕๖๐.   
๑๒๗สัมภาษณ์ ทวาย ชายสมุทร, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗,  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), ต าบลพลา 

อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๒๘สัมภาษณ์ วิเชษฐ์ หมายมั่น, ประธานประมงเรือเล็กบ้านพลา, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, 

๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๒๙สัมภาษณ์ นพพร หล าเจริญ, ก านันต าบลแม่น้ าคู้, อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๓๐สัมภาษณ์ ประจวบ เริงปรีดารมย์, ครัวอาหาร (พ้ืนบ้าน) พลาพีชชิ่งปาร์ค, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง 

จังหวัดระยอง, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐.  
๑๓๑สัมภาษณ์ พรศินี ชุมพลภักดี, พยาบาลวิชาชีพช านาญการ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ, ต าบลพลา อ าเภอ

บา้นฉาง จังหวัดระยอง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๓๒สัมภาษณ์ ปรีดา เป็นธรรม, แพทย์ประจ าต าบลพลา, อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 



๑๔๖ 

 

เช่ือมั่นในตนเอง การผสมผสานโปรแกรมด้านสุขภาวะทางสังคม๑๓๓ เข้าสู่โครงการส่งเสริมสุขภาพ ในสถาน
ประกอบการ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบผลส าเร็จของโครงการได้มาก๑๓๔  

ดังนั้น สุขภาพของบุคคลแม้กระท่ังในทางกายนั้น ผูกพันแนบแน่นกับสุขภาวะทางใจ และทางสังคม 
จิตใจท่ีแช่มช่ืน เป็นสุข ไม่เครียด ความสัมพันธ์ท่ีราบรื่น ไม่ร้าวฉาน เป็นปัจจัยส าคัญต่อสุขภาพของบุคคล  
หากมีปัญหาทางจิตใจ และความสัมพันธ์ทางสังคม สังคมก็ไม่สดช่ืน ชีวิตก็ไม่สดใส สุขภาวะทางกาย ทางใจ 
และทางสังคมต้องอิงอาศัยกันขาดกันไม่ได้ เสมือนปริยัติ ปฏิบติั และเกิดปฏิเวธ ฉันใดก็ฉันนั้น  

ด้านสุขภาวะทางปัญญา 
การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน “ด้านสุขภาวะทางปัญญา” สะท้อน

ถึง สุขภาวะทางปัญญา นับเป็นเรื่องท่ีส าคัญมากเป็นรากฐาน และเงื่อนไขส าคัญท่ีจะส่งผลต่อเนื่องถึงสุข
ภาวะทางกาย จิต และสังคมโดยรวม ได้ก าหนดไว้ว่า สุขภาวะทางปัญญา๑๓๕ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญกล่าวว่า การรู้ท่ัวรู้เท่าทัน และความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผลแห่งความดี ความช่ัวสู่สภาวะทาง
กาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา๑๓๖ ซึ่งน าไปสู่ความมีจิตใจอันดีงาม และเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับชีวิตท่ีถูกต้องกับสถาวะของธรรมชาติสร้างมา ไม่ต้องวิตกกังวน กับส่ิงแวดล้อมรอบๆข้าง๑๓๗          
การพัฒนาทุกเวลาก่อให้เกิดสุขภาวะทางปัญญา๑๓๘ ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญสู่การพัฒนาสุขภาพองค์
รวม๑๓๙ การด าเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา๑๔๐ เพื่อให้เกิดความพอเพียง ก็สามารถมีความสุข
ได้๑๔๑ สุขภาวะท่ีเกิดจากปัญญาหรือสุขแท้ด้วยปัญญา๑๔๒ โดยมุ่งหมายให้ประชาชนแสวงหาความสุขท่ี

                                                             
๑๓๓สัมภาษณ์ ภูษณิศา จันทร์ส่งแสง, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), ต าบลพลา 

อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง,  ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๓๔สัมภาษณ์, บันลูน มงคลรัตน์, ประธานกลุ่มจิตอาสา, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๗  

มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๓๕พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ, มาตรา ๓, พ.ศ. ๒๕๕๐). 
๑๓๖สัมภาษณ์ ภูษณิศา จันทร์ส่งแสง, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), ต าบลพลา 

อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง,  ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๓๗สัมภาษณ สมทรง แถวโชติ, ก านันต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐.        
๑๓๘สัมภาษณ์ นพพร หล าเจริญ, ก านันต าบลแม่น้ าคู้, อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๓๙สัมภาษณ์ ทวาย ชายสมุทร, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗,  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), ต าบลพลา 

อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๔๐สัมภาษณ์ มาลัย อินทร์อยู่, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัด

ระยอง, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๔๑สัมภาษณ์ แหยม พรากเพียร, ประธานชุมชนบ้านห้วยโป่ง ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง, ๒๕ 

มกราคม ๒๕๖๐.  
๑๔๒สัมภาษณ์ ปรีดา เป็นธรรม, แพทย์ประจ าต าบลพลา, อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 



๑๔๗ 

 

แท้จริงๆ๑๔๓ ผู้ให้สัมภาษณ์หลายท่านกล่าวว่า การมีทัศนคติท่ีถูกต้อง รู้เท่าทันความจริงของชีวิต และรู้จักแก้
ทุกข์ได้ด้วยปัญญา๑๔๔ รวมท้ังการมีความสุขจากการด าเนินชีวิตถูกต้อง และดีงาม๑๔๕ จากการ 
เป็นผู้ให้และการท าความดี เพื่อส่วนรวม๑๔๖ การมีทัศนคติทีถูกต้องเป็นกุญแจส าคัญท่ีจะท าให้ใจว่าง๑๔๗ เมื่อ
ใจว่างได้ความสุขก็เกิดขึ้น๑๔๘ แต่ว่าแท้ท่ีจริงแล้ว ความสุขมาจากการเสียสละ จากการท าความดี ๑๔๙ ผู้ให้
สัมภาษณ์ได้ให้ข้อคิดว่า ด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการเริ่มแรกนี้เป็นโครงการน าร่อง (จิตอาสา
บ้านพลา และรักบ้านพลา) โดยจะเปิดโอกาสให้มีการด าเนินการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา โดยองค์กร
เครือข่ายภาคี ไม่ว่าบุคคล กลุ่มบุคคล กลุ่มชน ภาคเอกชน และภาครัฐ เข้ามามามีส่วนร่วมสร้างเสริม 
ให้เกิดปัญญาพิจารณาส่ิงต่างๆ๑๕๐ ความสุขอันประเสริฐท่ีเกิดจากจิตใจสูง เพราะมีปัญญาท่ีสอดส่อง๑๕๑ การ
เข้าถึงความจริงท้ังหมด ลดละ เลิก ความเห็นแก่ตัว มุ่งเข้าถึงส่ิงสูงสุด๑๕๒ ของปัญญา คือ คุณภาพของจิตใจท่ี
เป็นเรื่องใกล้ตัว เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตมนุษย์ เมื่อคนเรามีจิตใจท่ีประณีตขึ้นความสุขส่วนบุคคลและ
ความสุขของสังคมก็ย่อมมีมากข้ึน๑๕๓  

สรุป การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ คือ ความสุขหรือภาวะปกติสุข คนท่ัวไปมัก
นึกถึงเรื่องทางกายเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง สุขภาวะทางกายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสุขภาวะท้ังหมดของ
มนุษย์ เพราะมนุษย์มีท้ังกายและใจ นอกจากนั้นเราแต่ละคนยังมีชีวิตอยู่ท่ามกลางผู้คน ซึ่งท้ังหมดนี้ล้วน

                                                             
๑๔๓สัมภาษณ์ บันลูน มงคลรัตน์, ประธานกลุ่มจิตอาสา, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง, ๒๗ มกราคม 

๒๕๖๐.  
๑๔๔สัมภาษณ์ กรรณิการ์ จินดาทิพย์, ประธานกลุ่มแม่บ้านพลาสามัคคี (ผลิตภัณฑ์สมุนไพร), ต าบลพลา อ าเภอ

บ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๔๕สัมภาษณ์ สุบงกช วัฒนศรี, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), ต าบลบ้านฉาง อ าเภอ

บ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๔๖สัมภาษณ์ สมพร ภุมมาลา, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) หมู่ที่ ๕ ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัด

ระยอง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐.   
๑๔๗สัมภาษณ์ พรศินี ชุมพลภักดี, พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ, ต าบลพลา อ าเภอ

บ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๔๘สัมภาษณ์ วิเชษฐ์ หมายมั่น ประธานประมงเรือเล็กบ้านพลา, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ 

ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๔๙สัมภาษณ์ อัญชิสา ศิริเลิศ, พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ, ต าบลพลา อ าเภอบ้าน

ฉาง จังหวัดระยอง, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๕๐สัมภาษณ์ ประสงค์ บุญลคร, ประธานชุมชนบ้านพลา, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๖ 

มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๕๑สัมภาษณ์ กัญญา สายสุด, ครูการศึกษานอกระบบ (กศน.) วัดพลา, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัด

ระยอง, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๕๒สัมภาษณ์ ประจวบ เริงปรีดารมย์, ครัวอาหาร (พ้ืนบ้าน) พลาพีชชิ่งปาร์ค, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง 

จังหวัดระยอง, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐.  
๑๕๓สัมภาษณ์ กมล เนตรภักดี, ไวยาวัจกรวัดพลา และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), ต าบลพลา อ าเภอบ้าน

ฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 



๑๔๘ 

 

เป็นองค์ประกอบท่ีส่งผลถึงสุขภาวะ นับว่าเป็นเรื่องน่ายินดีท่ีสังคมไทย ได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่อง
สุขภาพเพิ่มมากขึ้น  มีการรณรงค์กันอย่างมากมาย แต่ก็มุ่งเน้น และจ ากัดอยู่เฉพาะเรื่องสุขภาวะทางกาย 
(การรักษาสุขภาพ และการออกก าลังกาย) ประกอบกับสังคมไทยท่ีขับเคล่ือนด้วยกระแสบริโภคนิยม และ
วัตถุนิยมผู้คนพึงพอใจ และแสวงหาเรื่องทางกายภาพ และวัตถุเป็นด้านหลัก น ามาซึ่งปัญหาต่างๆ มากมาย 
ท้ังปัญหาในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาวะด้านต่างๆ (กาย จิต สังคม) ต่อเนื่อง
ตามมาอย่างมิส้ินสุด เป็นส่วนส าคัญท่ีก่อให้เกิดภาวะบกพร่องทางภูมิคุ้มกันของสังคม ท าให้ผู้คน และสังคม
อ่อนแอ ประสบปัญหา และความทุกข์มากมายเป็นเรื่องน่าห่วงใยเป็นอย่างยิ่งท่ีคนไทย และสังคมไทยยัง
ต่ืนตัว และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาวะทางปัญญากันน้อยมาก จึงเป็นเรื่องส าคัญเร่งด่วนท่ีจะต้อง
สร้างเสริมให้คนไทย และสังคมไทยมีสุขภาวะทางปัญญา นั่นคือ การใช้ปัญญาในหลากหลายพื้นท่ี และ
หลากหลายในกิจกรรม ท้ังท่ีเป็นโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่หรือเป็นการแตกหน่อต่อยอดหรือพัฒนาต่อ
จากงานเดิมท่ีท าได้ผลดี พร้อมไปกับการสร้างและพัฒนา ท้ังกลุ่มบุคคลและเครือข่าย รวมท้ังการส่ือสารเผย
แผ่ ให้สังคมไทยได้รับรู้ และเห็นคุณค่าในเรื่อง สุขภาวะทางปัญญาหรือสุขแท้ด้วยปัญญา (ฉลาดใช้ชีวิต 
ฉลาดมีความสุขด้วยการมีทัศนคติท่ีถูกต้อง) มากยิ่งขึ้น จะต้องด าเนินตามหลัก ๓ ประการ คือ การสร้าง
ความเข็มแข็งให้กับบุคคล ชุมชนและสังคม ในการควบคุมปัจจัยท่ีจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ การจัดบริการ
ในบุคคลกลุ่มบุคคล ในชุมชน เป็นการบริการระดับปฐมภูมิ การประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
บริหารพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ซึ่งวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ รวมศรัทธาของชนชาวไทย
ตลอดมา ถึงกระนั้นบทบาทความส าคัญของวัดในฐานะศูนย์รวมจิจใจของสังคม คือ เป็นสถานศึกษาส าหรับ
ชาวบ้าน เพื่อส่งกุลบุตรมาอยู่รับใช้พระ รับการฝึกอบรมทางศีลธรรม และเล่าเรียนวิชาการต่างๆ -เป็นสถาน
สงเคราะห์ -เป็นสถานพยาบาลท่ีรักษาผู้เจ็บป่วยตามภูมิรู้ -เป็นท่ีพักคนเดินทาง -เป็นสถานบันเทิง ท่ีจัดงาน
เทศกาล และมหรสพต่างๆ -เป็นท่ีไกล่เกล่ียข้อพิพาท เป็นท่ีปรึกษาแก้ปัญหาชีวิตของมนุษย์  -เป็นเสมือน
พิพิธภัณฑ์ -เป็นคลังวัสดุ ส าหรับเก็บของใช้ต่างๆ -เป็นศูนย์กลางการบริหารหรือการปกครอง -เป็นท่ี
ประกอบพิธีกรรมหรือใช้บริการด้านพิธีกรรม อันเป็นเรื่องผูกพันกับชีวิตของทุกคนในระยะเวลาต่างๆ ของ
ชีวิต การท่ีวัดกลายเป็นศูนย์รวมของสังคม ท าให้พระสงฆ์กลายเป็นผู้น าทางจิตใจเป็นศูนย์รวมความร่วมมือ  
 
๔.๕ สรุปผลการสนทนากลุม่เฉพาะ (Focus group discussion) 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง” โดย
ผู้วิจยัได้ก าหนดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) จากผู้ท่ีมีคุณลักษณะสอดคล้องกันกับสาระส าคัญ 
๒ ด้าน ดังนี้ 

๔.๕.๑ วิเคราะห์ ด้านการบริหารการพัฒนาวัด โดยปัจจัยพื้นฐานการบริหาร ด้วย M’s4 
การบริหารการพัฒนาวัดหรือธุระกิจใดๆก็ตาม ต้องอาศัยหลายๆ ปัจจัยประกอบกัน เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์เกื้อกูลกัน เช่น การบริหารการพัฒนาวัด มีปัจจัยพื้นฐานการบริหารในการด าเนินธุระกิจ เรียกว่า 
M’s4 ได้แก่  

คน (Man)  
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า คน คือ ความเป็นปกติ เช่น สภาพทั่วไป 



๑๔๙ 

 

ความแข็งแรง เอาใจใส่สุขภาพร่างกาย๑๕๔ ทัศนคติต่อการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพื่อเป็นเครื่องเกื้อหนุน 
ชีวิตท่ีดีงาม๑๕๕ การสรรหาบุคลากร การจัดอบรมบุคลากร เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อแก้ไข
ปัญหา๑๕๖ เข้ามาเป็นกรรมการวัดตามความรู้ความสามารถ ในต าแหน่งหน้าท่ี ท่ีเหมาะสมมาก (ชาวบ้าน) 
น าลูกหลานเข้ามาศึกษา-อบรมศีลธรรมต่างๆ๑๕๗ ตามความเหมาะสมมาก ดังนั้น คนหรือบุคลากร ซึ่งถือว่า
เป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุด๑๕๘ เพราะธุรกิจจะเดินหน้าได้ต้องอาศัยความคิดของคน มีคนเป็นผู้ด าเนินการหรือ
จัดการท าให้เกิดกิจกรรมทางธุรกรรมหลายๆ เพื่อให้ประสบความส าเร็จในธุรกิจนั้นๆ ๑๕๙ การศึกษา การ
ฝึกฝนอบรม และสรรหาบุคลากร เป็นหน้าท่ีของกลุ่มผู้บริหาร การบริหารการพัฒนาวัด บุคลากรต้อง
เพรียบพร้อมไปด้วย ศีล สมาธิและปัญญา๑๖๐ การส่งเสริม คือ กระบวนการปฏิบัติเพื่อให้เกิดสุขภาพกาย
แข็งแรง เจริญเติบโตปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข๑๖๑ เน้น
กิจกรรมพลายลักษณะท่ีมุงสร้างสมรรถนะของการสร้างสุขภาพดีควบคุมปัจจัยเส่ียง และเป็นกระบวนการท่ี
มุ่งด าเนินการกันท้ังบุคคลและสังคม เน้นกระบวนการส่งเสริมให้ประชาชนเพิ่มสมรรถนะในการควบคุมดูแล
และพัฒนาสุขภาพของตนเอง๑๖๒  การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ อย่ายึดติดกับความสะดวกสบายมาก
เกินไป พักผ่อนให้เพียงพอ และฝึกการปฏิบัติทางจิตเพื่อลดความตึงเครียด เป็นต้น ๑๖๓  

เงิน (Money) 
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า การจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

                                                             
๑๕๔สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) ชาญ เอี่ยมละออง, ไวยาวัจกรวัดพลา อดีตผู้อ านวยการ

โรงเรียนวัดพลา, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐. 
๑๕๕สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) ชาตรี ธีระสานต์, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ /อาสาสมัคร

สาธารณสุข ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐. 
๑๕๖สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) เล็ก วาจาย้ิม, สารวัตรก านันต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง 

จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐. 
๑๕๗สนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ประชุม หอมเสียง, ไวยาวัจกรวัดพลา, อดีตเจ้าอาวาสวัดพลา 

ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐.   
๑๕๘สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) อริษา สุขปัญญา, นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐.    
๑๕๙สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) วิไลลักษณ์ ช่วงวิวัฒน์, ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิทัศน์ โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ สวนจิตรลดา เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐. 
๑๖๐สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) วินัย ในเมือง, สารวัตรก านันต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง 

จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐.  
๑๖๑สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) เขมิกา อินต๊ะวง,  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 

ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐. 
๑๖๒สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) พิชัย พละเดช, ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลพลา อ าเภอ  บ้านฉาง จังหวัดระยอง, เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐.  
๑๖๓สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) เวียนนารัตน์ ช่วงวิวัฒน์, ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และ

ผู้สูงอายุ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐. 



๑๕๐ 

 

งบประมาณ๑๖๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อความโปร่งใสดีมาก๑๖๕ การบ ารุงบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ
สถานวัตถุ และใช้หนี้สงฆ์ตามก าลังศรัทธาเหมาะสมมาก๑๖๖ การปรับภูมิทัศน์ ในเขตพุทธาวาส สังฆาวาส ดู
สะอาด สงบ สว่าง มีสัดสวนเป็นท่ีอยูเปนท่ีสบาย คือ ให้เปนท่ีรื่นรมยเจริญตาเจริญใจแก่ผู้มาเยือน๑๖๗ ดีมาก 
การได้เงินและใช้เงินมาจากตาหูจมูกล้ินกายใจ อย่างมีสติ มุ่งให้ได้ความรู้คุณค่าของเงินท่ีดีงาม รู้ จัก
รอบคอบ รู้จักเลือกเฟ้น เอาแต่ความเพลิดเพลิน๑๖๘ ดังนั้น เงิน จึงเป็นปัจจัยในการด าเนินชีวิต และธุรกิจอีก
ชนิดหนึ่งท่ีต้องน ามาประกอบเพื่อให้เกิดธุรกรรม๑๖๙ ซึ่งแต่ละธุรกิจจะใช้ปริมาณเงินท่ีแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่
ว่าธุรกิจนั้นมีขนาดเล็กหรือใหญ่๑๗๐ ดังนั้น การบริหารพัฒนาวัด เรื่องเงิน จ าต้องระมัดระวังอย่างรอบคอบ
ทุกๆด้าน เช่น ด้านการผลิต การตลาด และด้านการบัญชี ต้องเป็นระบบผ่านบัญชีรายรับ -รายจ่าย อย่าง
โปร่งใสและสุจริต๑๗๑ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ โดยมุ่งหมายให้คนไทย มีสุขภาพกาย จิต ปัญญา และสังคมท่ีดี 
ด้วยการกระตุ้นให้เกิดส่งเสริมได้งบประมาณ๑๗๒ การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ความเช่ือ และสภาพแวดล้อม 
ให้เอื้ออ านวยต่อคุณภาพชีวิต อันจะช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ โดยมีเป้าหมายใน
การลดอัตราการเจ็บป่วย และเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของคนไทย๑๗๓ 

วัสดุสิ่งของ (Materials)  

                                                             
๑๖๔สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) ชาตรี ธีระสานต์, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ /อาสาสมัคร

สาธารณสุข ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐. 
๑๖๕สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) ชาญ เอี่ยมละออง, ไวยาวัจกรวัดพลา อดีตผู้อ านวยการ

โรงเรียนวัดพลา, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐. 
๑๖๖สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) อริษา สุขปัญญา, นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐.    
๑๖๗สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) วิไลลักษณ์ ช่วงวิวัฒน์, ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิทัศน์ โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ สวนจิตรลดา เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐. 
๑๖๘สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) ประชุม หอมเสียง, ไวยาวัจกรวัดพลา อดีตเจ้าอาวาส

วัดพลา ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐. 
๑๖๙สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) เขมิกา อินต๊ะวง,  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 

ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐. 
๑๗๐สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) วินัย ในเมือง, สารวัตรก านันต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง 

จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐. 
๑๗๑สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) พิชัย พละเดช, ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลพลา อ าเภอ  บ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐. 
๑๗๒สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) เวียนนารัตน์ ช่วงวิวัฒน์, ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และ

ผู้สูงอายุ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐. 
๑๗๓สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) วิไลลักษณ์ ช่วงวิวัฒน์, ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิทัศน์ โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ สวนจิตรลดา เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E


๑๕๑ 

 

จากการสัมภาษณ์ และผู้ร่วมสนทนากลุ่ม ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า การได้รับบริจาควัสดุส่ิงของ 
จากประชาชน และการจัดหาซื้อวัสดุส่ิงของ จากชุมชนท่ีมีราคาถูก ๑๗๔ และมีประสิทธิภาพสูงดีมาก 
ประชาชน (ชาวบ้าน) มีส่วนร่วมในการจัดหาวัสดุส่ิงของ ในการจัดกิจกรรมงานประเพณี/วัฒนธรรม๑๗๕ และ
รวมถึงงานบุญต่างๆจ านวนมาก๑๗๖ วัดบริการมีคลังพัสดุเพื่ออ านวยความสะดวกให้ประชาชน๑๗๗ (ชาวบ้าน) 
ยืมส่ิงของไปจัดงานมงคล และงานอวมงคลเหมาะสมมาก การใช้สอยทรัพยากรด้วยปัญญาเพื่อคุณค่าแท้จริง 
ใช้เพื่อแสวงหา ใช้อย่างเป็นปัจจัยเพื่อพัฒนา๑๗๘ และสร้างสรรค์ วัสดุส่ิงของ ซึ่งในการท าธุรกรรมต้องอาศัย
วัตถุดิบในการผลิต ผู้บริหารต้องรู้จักบริหารวัตถุดิบ ให้ได้มาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ต้นทุนท่ีต่ ามาก
ท่ีสุด๑๗๙ และการท าให้ธุรกรรมให้ได้ผลก าไรมากท่ีสุด จ าต้องจัดหาวัสดุส่ิงของ ท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด๑๘๐ ดังนั้น 
ต้นทุนต่ าท่ีเหมาะสม ซึ่งตรงกาลตรงเวลาในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมีประชาชนร่วมมือจัดหามา
ร่วมงานในพิธีกรรมต่างๆ๑๘๑ ส่ิงแวดล้อมมีการเปล่ียนแปลงเป็นระยะๆ เช่น การเส่ือมโทรมของอาคาร
สถานท่ี เครื่องมือ เครื่องจักร ท่ีเคยดีก็เสียหาย ช ารุดได้ ส่วนในกรณีของวัตถุดิบ ก็อาจมีการเปล่ียนแปลงไป
ใช้วัตถุดิบชนิดใหม่๑๘๒ ดังนั้น จึงควรมีระบบเฝ้าระวัง หรือส ารวจปัญหาท่ีอาจจะมี เพื่อปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่อง๑๘๓ 

การจัดการ (Management)  

                                                             
๑๗๔สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) ชาตรี ธีระสานต์, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ /อาสาสมัคร

สาธารณสุข ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐. 
๑๗๕สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) เวียนนารัตน์ ช่วงวิวัฒน์, ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และ

ผู้สูงอายุ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐. 
๑๗๖สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion)  ประชุม หอมเสียง, ไวยาวัจกรวัดพลา อดีตเจ้าอาวาส

วัดพลา ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐. 
๑๗๗สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) ชาญ เอี่ยมละออง, ไวยาวัจกรวัดพลา อดีตผู้อ านวยการ

โรงเรียนวัดพลา, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐. 
๑๗๘สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) อริษา สุขปัญญา, นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐.    
๑๗๙สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) เขมิกา อินต๊ะวง,  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 

ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, เ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐. 
๑๘๐สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) พิชัย พละเดช, ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐. 
๑๘๑สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) วินัย ในเมือง, สารวัตรก านันต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง 

จังหวัดระยอง,  ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐. 
๑๘๒สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) เล็ก วาจาย้ิม, สารวัตรก านันต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง 

จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐.  
๑๘๓สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) ชาตรี ธีระสานต์, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ /อาสาสมัคร

สาธารณสุข ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐. 



๑๕๒ 

 

ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า การวางแผน การแบงงานกันท าอยางเปนระบบเปน     
สวนหนึ่งท่ีมีผลท าใหวัดประสบความส าเร็จ๑๘๔ ในการบริหารงานดีมาก มีการส่ังการ ประสานงาน เป็นการ
ท างาน เพื่อไม่ก้าวก่ายกันมีการควบคุม๑๘๕ การติดตามการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ เพื่อมี                                                     
ปัญหาจะได้แก้ไขได้มาก๑๘๖ การอยู่ใกล้ชิด ประสาน เป็นระบบกระบวนการ ของธรรมชาติของผู้บริหาร ท่ี 
ได้การเห็นคุณค่า๑๘๗ การจัดการดูแลรักษา มีทัศนคติท่ีดีต่อส่วนร่วมเพื่อเป็นตัวอย่างไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง๑๘๘ 
การจัดการในกิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลกลุ่มบุคคลร่วมกันด าเนินการ เพื่อพัฒนานับต้ังแต่ ความรู้ความสามารถ 
โดยกระบวนการต่างๆ๑๘๙ ต้องอาศัยทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่าง๑๙๐ อย่างเหมาะสมมาก ดังนั้น การ
บริหารจัดการต้องค านึงถึง บุคลากร งบประมาณ วัสดุส่ิงของจะท าให้เกิดการจัดสรรทรัพยากร ๑๙๑ อย่างมี
คุณภาพ และน าไปสู่การบริหารการพัฒนาวัด ตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ การปรับมรรควิธีหรือ
กระบวนการ การท างานให้เหมาะสมกับยุคสมัยสถานการณ์ตลอดเวลา๑๙๒ 

๔.๕.๒ วิเคราะห์ด้านสุขภาวะของประชาชน  
จากผู้ให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็น การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน

สุขภาวะของประชาชน ด้วยการมองการมีสุขภาพดีเป็นที่ต้ัง โดยให้ความส าคัญกับสภาวะท่ีสมดุลและความ
กลมกลืนแบบต่อเนื่อง ดังนี้ 

สุขภาวะทางกาย 

                                                             
๑๘๔สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) ชาตรี ธีระสานต์, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ /อาสาสมัคร

สาธารณสุข ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง,  ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐. 
๑๘๕สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) วิไลลักษณ์ ช่วงวิวัฒน์, ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิทัศน์โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ สวนจิตรลดา เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐. 
๑๘๖สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) เวียนนารัตน์ ช่วงวิวัฒน์, ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และ

ผู้สูงอายุ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐. 
๑๘๗สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) เล็ก วาจาย้ิม, สารวัตรก านันต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง 

จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐.  
๑๘๘สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) เขมิกา อินต๊ะวงศ์, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), 

ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐.   
๑๗๘สนทนากลุ่มพาะ (Focus group discussion) ชาญ เอี่ยมละออง, ไวยาวัจกรวัดพลา อดีตผู้อ านวยการ

โรงเรียนวัดพลา, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐. 
๑๗๙สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) พิชัย พละเดช, ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลพลา อ าเภอ  บ้านฉาง จังหวัดระยอง, เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐.  
๑๘๙สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) อริษา สุขปัญญา, นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐.    
๑๙๐สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) ชาตรี ธีระสานต์, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ /อาสาสมัคร

สาธารณสุข ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐. 
๑๙๑สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) ประชุม หอมเสียง, ไวยาวัจกรวัดพลา อดีตเจ้าอาวาส

วัดพลา ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐.  
๑๙๒สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) วินัย ในเมือง, สารวัตรก านันต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง 

จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐.  



๑๕๓ 

 

จากการสัมภาษณ์ และผู้ร่วมสนทนากลุ่ม ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า ศีล (ปฏิสัมพันธ์ พูดถูกต้อง) ไม่
เบียดเบียน ก่อความเดือดร้อนต่อผู้อื่น๑๙๓ รู้จักสงเคราะห์ เกื้อหนุน เอาใจใส่ ท าให้เกิดไมตรี๑๙๔ และความ
สามัคคี รู้จักส่ือสาร เพื่อชักจูง และชักน า ในการพัฒนา และสร้างสรรค์ยิ่งขึ้นไปอยูในเกณฑ์มาก๑๙๕ สุข 
ภาวะทางกาย การมีร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคหรือความเจ็บป่วย มีปัจจัย๑๙๖ องค์ประกอบ 
ส าคัญ เช่น อาหาร ออกก าลังกาย ส่ิงแวดล้อม และท่ีอยู่อาศัยเป็นปัจจัยเกื้อหนุน การดูแลส่งเสริมภาวะ
สุขภาพอย่างสม่ าเสมอ๑๙๗ ดูแลร่างกายอยู่ในภาวะปกติ หลายๆด้านโดยมาก คือ ด้านพฤติกรรม เรียกว่า ศีล 
ด้านจิตใจ เรียกว่า สมาธิ ด้านปัญญา เรียกว่า ปัญญา และมรรควิธี ๘ สุขภาวะท่ีสมบูรณ์๑๙๘ คือ ร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง คล่องแคล่ว มีก าลัง ไม่เป็นโรค ไม่พิการ มีส่ิงแวดล้อมท่ีส่งเสริมสุขภาพ  ๑๙๙ โดยใน
การแพทย์แบบองค์รวมจะเน้นไปท่ีการคลายความตึงของกล้ามเนื้อโดยการถ่ายทอดพลังงานผ่านทางการ
การนวดมีมาก๒๐๐ ดังนั้น สุขภาวะหรือสุขภาพ” คือ สุขภาพทางกาย จิต สังคม และปัญญา จึงส่ือ
ความหมายใกล้ความสุข ภาวะท่ีปลอดทุกข์เป็นสุข เป็นภาวะท่ีสมบูรณ์ค าสมัยใหม่เรียกว่า องค์รวม๒๐๑ 
ความสุขแนวพุทธหรือสุขภาพแนวพุทธ ประกอบด้วยลักษณะท่ีเป็นวิชชา (ความสว่างผ่องใส) วิมุตติ (ความ
หลุดพ้น เป็นอิสระ) วิสุทธิ (ความหมดจด ไม่ขุ่นมัวเศร้าหมอง) สันติ (ความสงบไม่ร้อนรนกระวน  กระวาย) 
ซึ่งเป็นภาวะท่ีเป็นความดีงามของชีวิต๒๐๒การสร้างเสริมสุขภาพ มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของบุคคล

                                                             
๑๙๓สนทนากลุ่มเฉพาะ(Focus group discussion) เวียนนารัตน์ ช่วงวิวัฒน์,  ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และ

ผู้สูงอายุ  แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐. 
๑๙๔สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) พิชัย พละเดช, ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลพลา อ าเภอ  บ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐.  
๑๙๕สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) วิไลลักษณ์ ช่วงวิวัฒน์, ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิทัศน์ โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ สวนจิตรลดา เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐. 
๑๙๖สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) ชาญ เอี่ยมละออง, ไวยาวัจกรวัดพลา อดีตผู้อ านวยการ

โรงเรียนวัดพลา, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐. 
๑๙๗สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) เขมิกา อินต๊ะวงศ์, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 

ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐.    
๑๙๘สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) ประชุม หอมเสียง, ไวยาวัจกรวัดพลา อดีตเจ้าอาวาส

วัดพลา ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐.  
๑๙๙สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) เล็ก วาจาย้ิม, สารวัตรก านันต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง 

จังหวัดระยอง, เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐.   
๒๐๐สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) อริษา สุขปัญญา, นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐.   
๒๐๑สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) วินัย ในเมือง, สารวัตรก านันต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง 

จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐.  
๒๐๒สนทนากลุ่มเฉพาะ(Focus group discussion, พิชัย พละเดช, ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐.  



๑๕๔ 

 

ทุกคนท่ีต้องการเป็นคนมีสุขภาพดี การมีสุขภาพท่ีดีสมบูรณ์จะเป็นทุนในการประกอบกิจกรรมและภารกิจ
ในชีวิตประจ าวัน๒๐๓ 
 
 
 
 

สุขภาวะทางจิต   
ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า ความสุขในการท าจิตภาวนา (การฝึกจิต) เพื่อได้

ผลตอบแทนเป็นปัจจัยยังชีพเป็นเครื่องมือฝึกฝนพัฒนาตนเองใช้แก้ปัญหาดีมาก๒๐๔ สุขภาวะทางจิตเป็น
สภาวะแห่งอารมณ์ อารมณ์แจ่มใส มีความสุข มีเมตตา ปราถนาดีแก่ผู้อื่น๒๐๕ การมีสุขภาพจิต ท่ีดีของ
มนุษย์หรือการมีสุขภาพจิตท่ีดี เช่น มีจิตใจเบิกบานแจ่มใสอยู่เสมอ ไม่มีความวิตกกังวลใดๆมีแนวคิดท่ี
ถูกต้อง๒๐๖ ดังนั้น ความเห็นชอบประกอบไปด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เพื่อขจัดกับความเครียด การดูแล
ไม่ให้เกิดภาวะวิกฤติทางอารมณ์ คือ การเจริญจิตภาวนาโดยมาก การเปนผูน าหรือผู้รวมกับผูอื่นจัดต้ังชมรม
หรือรวมกลุมบุคคลเพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาวะทางจิตท่ีดี๒๐๗ รู้จักและท าความเข้าใจตัวเอง
ให้ดีท่ีสุด ความสามารถพิเศษในตัวเองเพื่อให้สามารถน ามาใช้ได้ อย่างเหมาะสมท่ีอยู่บนพื้นฐานของความ
ถูกต้องทางกฎหมายและศีลธรรม ยอมรับจุดด้อยของตนเอง ปรับตัวให้เข้า กับส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
ใช้ความสามารถของตัวเองให้เกิดประโยชน์แก่สังคม กล้าเผชิญปัญหาด้วยความสุขุม๒๐๘  ฝึกท าจิตใจให้สด
ช่ืนแจ่มใส มองโลกในแง่ดี ฝึกเป็นคนสุขุมรอบคอบ ไม่ใจร้อน โกรธง่าย มีอารมณ์ขันไม่เอาจริงเอาจังกับทุก
อย่างจนเกินไป แต่ไม่ควรหมกมุ่นกับเรื่องไร้สาระ พยายามฝึกท าอารมณ์ให้สงบ ไม่หวั่นไหวง่าย๒๐๙ ฝึกรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยใจกว้าง รับฟังเหตุผลมากกว่าอารมณ์ พิจารณาถึงปัญหาต่าง ๆ ด้วยเหตุผล และ

                                                             
๒๐๓สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) ชาตรี ธีระสานต์, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ /อาสาสมัคร

สาธารณสุข ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐. 
๒๐๔สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) อริษา สุขปัญญา, นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐.    
๒๐๕สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) พิชัย พละเดช, ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐.   
๒๐๖สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) ประชุม หอมเสียง, ไวยาวัจกรวัดพลา อดีตเจ้าอาวาส

วัดพลา ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐.  
๒๐๗สนทนากลุ่มเฉพาะ ( (Focus group discussion) เล็ก วาจาย้ิม, สารวัตรก านันต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง 

จังหวัดระยอง, เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐.  
๒๐๘สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) วินัย ในเมือง, สารวัตรก านันต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง 

จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐.  
๒๐๙สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) ชาตรี ธีระสานต์, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ /อาสาสมัคร

สาธารณสุข ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐. 



๑๕๕ 

 

ข้อมูลหลาย ๆ ด้าน ไม่ควรโทษตัวเองหรือผู้อื่นด้วยอารมณ์๒๑๐ ปรับปรุงตนเองให้เข้ากับคนอื่นได้ ท าตน ให้
เป็นท่ีรักของคนท่ัวไป โอบอ้อมอารี จริงใจต่อผู้อื่น ยินดีช่วยเหลือ มีน้ าใจต่อผู้อื่น ท าตนให้เป็นประโยชน์แก่
ตนเอง ผู้อื่น และสังคม ลดความเห็นแก่ตัว๒๑๑ บ ารุงรักษาสุขภาพท้ังกายและจิตใจให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่
เสมอ ออกก าลังกายเป็นประจ า รับประทานอาหาร ท่ีมีประโยชน์ ท างานพอเหมาะ พักผ่อนให้เพียงพอ๒๑๒ 
หาส่ิงยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยึดถือค าสอนในศาสนาท่ีตนนับถือ เพราะค าสอน ในศาสนาจะ
เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งจิตใจให้สงบ เยือกเย็น มีสติปัญญา ไม่หลง โกรธ มัวเมาในส่ิงไม่เป็นประโยชน์ 
สุขภาพจิตก็จะดีอยู่เสมอ๒๑๓  

ดังนั้น การมีสุขภาวะทางจิตดี จิตปลอดโปรงแล้ว เมื่อมีปัญหาหรือมีความเครียดทางจิตใจ ควรหา
โอกาสผ่อนคลาย ด้วยการท างานอดิเรก ออกก าลังกายจะท าให้มีจิตใจท่ีสบายขึ้น   ฝึกบริหารจิตใจ ฝึกท า
สมาธิ ท าจิตใจให้ว่าง เป็นการท าให้จิตใจเข้มแข็ง สามารถเข้าใจตนเองและปรับปรุงตนเองได้เสมอ เมื่อมี
ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ จะสามารถพิจารณาได้อย่างมีเหตุมีผล ไม่ใช้อารมณ์เป็นท่ีต้ัง  

สุขภาวะทางสังคม  
ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า การแบ่งปันส่ิงของหรือสงเคราะห์แก่ผู้อื่น โดยความรู้

ความสามารถ อย่างสม่ าเสมอมาก๒๑๔ การสงเคราะห์เผ่ือแผ่แบ่งปั่น ส่ิงท่ีเรามี ท าส่ิงท่ีดีงามเป็นบุญกุศล๒๑๕ 
ชักชวนบุคคลกลุ่มบุคคล เข้ากลุ่มจิตอาสา เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมในวัด ให้น่าอยู่ คือ ความสะอาดเพราะ
มีศีล ความสงบ มีสมาธิ และสว่าง มีปัญญาดีมาก๒๑๖ สังคมมีความเคารพ สุภาพ อ่อนน้อม และอ่อนโยน มี
ความกตัญญูกตเวที มีหิริโอตตัปปะ มีจิตใจกว้างขวาง๒๑๗ การเสียสระโอบอ้อมอารี เพียรพยายาม บากบั่น 
อดทน (ต้ังรับ/เดินหน้า) มีก าลังใจเด็ดเด่ียวนอย่างมาก๒๑๘ กับแนวคิดเรื่องสุขภาพองค์รวม มาจากความคิด

                                                             
๒๑๐สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) วิไลลักษณ์ ช่วงวิวัฒน์, ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิทัศน์ โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ สวนจิตรลดา เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐.  
๒๑๑สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) เวียนนารัตน์ ช่วงวิวัฒน์,  ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และ

ผู้สูงอายุ  แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐. 
๒๑๒สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) เขมิกา อินต๊ะวงศ์, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 

ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐.    
๒๑๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) เขมิกา อินต๊ะวงศ์, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 

ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐.    
๒๑๔สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) เวียนนารัตน์ ช่วงวิวัฒน์,  ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และ

ผู้สูงอายุ  แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐. 
๒๑๕สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) วินัย ในเมือง, สารวัตรก านันต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง 

จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐.  
๒๑๖สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) วิไลลักษณ์ ช่วงวิวัฒน์, ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิทัศน์ โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ สวนจิตรลดา เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐. 
๒๑๗สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) อริษา สุขปัญญา, นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐.   
๒๑๘สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) ชาตรี ธีระสานต์, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ /อาสาสมัคร

สาธารณสุข ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐. 



๑๕๖ 

 

พื้นฐานท่ีว่ามนุษย์แต่ละคนนั้นประกอบด้วยกาย จิตใจและสังคม๒๑๙ ในขณะเดียวกันก็มิอาจแยกตัวอยู่โดด
เด่ียวได้ หากยังต้องมีความสัมพันธ์กับผู้คนในสังคม สุขภาวะทางสังคม เป็นความผาสุกของครอบครัว ชุมชน
และสังคม โดยชุมชนสามารถให้การดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สังคมมีความเป็นอยู่ท่ีเอื้ออาทรต่อกัน แต่
ในปัจจุบัน พ่อแม่เร่งรีบต่อการประกอบสัมมาอาชีพ ของยุคปัจจุบันนี้๒๒๐ สถานะทางสังคม ยศ ต าแหน่ง 
เกียรติยศช่ือเสียง การยอมรับนับถือ รวมถึงการมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วย๒๒๑ ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ 
สถานะทางเศรษฐกิจการเงินและรายได้ท่ีมั่นคง  จากองค์ประกอบของชีวิตเหล่านี้ ย่อมมีการเปล่ียนแปลงไป
ตามลักษณะกฎของธรรมชาติ คือ มีการเกิด มีแก่ มีเจ็บ และมีการตายจากไป จึงท าให้มนุษย์เกิดความ
ต้องการด้านต่างๆ ท่ีจะเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อมุ่งความส าเร็จให้แก่ตนเองสืบต่อไป๒๒๒

เมื่อน าเรื่องสุขภาพมาพิจาราณาประกอบกับเรื่ององค์ประกอบของคุณภาพชีวิตแล้วจะพบว่า องค์ประกอบ
ของการมีสุขภาพดีท้ังด้านร่างกาย จิตใจและสังคม เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี๒๒๓ 

ดังนั้น การพัฒนาตนเองเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี จึงควรส่งเสริมสุขภาพในด้านร่างกาย 
ได้แก่  การให้ความส าคัญกับสุขภาพ  การบริโภคอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ การพักผ่อนให้เพียงพอ การ
ออกก าลังเป็นประจ า เพื่อสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์  การพัฒนาทางด้านอารมณ์ ได้แก่ การสร้าง
เสริมสุขภาพจิตท่ีดี รู้จักควบคุมอารมณ์ การท างานอดิเรกท่ีช่ืนชอบ การเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการ การฝึก
สมาธิ การส่งเสริมทางด้านสังคม อันได้แก่ การเข้า ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆ หรือจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีจัดขึ้น 
การใช้เวลาว่างบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน  การปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนา
ทางด้านสติปัญญา ได้แก่ การเพิ่มทักษะทางด้านความรู้ให้กับตนเอง การเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ทักษะและประสบการณ์ในด้านต่างๆ การศึกษาข้อมูลด้วยตนเองจากส่ือสารสนเทศ รวมไปถึงการหัดสังเกต
และติดตามการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม 

สุขภาวะทางปัญญา  
ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า การปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ในเวลาเดียวกันให้ดี ได้

อย่างเหมาะสมมาก มีปัญญาเข้าใจในสัจธรรม สามารถให้ค าปรึกษา๒๒๔ การให้ข้อคิดท่ีดีแก่ผู้อื่น การใช้ชีวิต

                                                             
๒๑๙สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) เขมิกา อินต๊ะวงศ์, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 

ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐.    
๒๒๐สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) ชาญ เอี่ยมละออง, ไวยาวัจกรวัดพลา อดีตผู้อ านวยการ

โรงเรียนวัดพลา, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐.  
๒๒๑สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) ประชุม หอมเสียง, ไวยาวัจกรวัดพลา อดีตเจ้าอาวาส

วัดพลา ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐.   
๒๒๒สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) ชาตรี ธีระสานต์, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ /อาสาสมัคร

สาธารณสุข ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐.  
๒๒๓สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) พิชัย พละเดช, ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลพลา อ าเภอ  บ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐.    
๒๒๔สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) อริษา สุขปัญญา, นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐.  



๑๕๗ 

 

อยู่กับธรรมชาติจะท าให้พบกับความสุขท่ีแท้จริงโดยมาก๒๒๕  การมีความสนใจศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพองค์รวม และแลกเปล่ียนความคิดท่ีดี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเหมะมาก๒๒๖ การใช้ปัญญา
แยกแยะ จะเช่ือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เกี่ยวกับสุขภาวะ จะต้องศึกษาตรวจสอบ และวิเคราะห์ให้ถ่องแท้ก่อนดีมาก 
การพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ต้องเริ่มจากการพัฒนาปัญญาแล้วน าไปสู่การพัฒนากาย จิต และสังคม 
การพัฒนาท้ัง ๔ ส่วนต้องท าร่วมกันจึงจะเกิดสุขภาวะท่ีสมบูรณ์ สุขภาวะท่ีสมบูรณ์เกิดจากการเรียนรู้ท่ีดีจึง
เป็นส่ิงประเสริฐท่ีสุด ซึ่งมนุษย์สามารถท าได้การพัฒนาจิตด้วยปัญญา ความปกติสุขเกิดจากปัญญา เรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า สุขภาวะทางปัญญา หากคนไทยหันมาใส่ใจสุขภาวะทางปัญญาให้มากขึ้นสังคมไทยจะมีแต่
ความสุข๒๒๗ การรู้วิชาชีพการงานท่ีดีเป็นหน้าท่ีของตน การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม การใช้ความรู้ การเอาความรู้นั้น
มาใช้ คือ คิดเป็น และแก้ปัญหาเป็น ดับทุกข์เป็น๒๒๘ สุขภาวะท่ีเกิดจากปัญญา หรือสุขแท้ด้วยปัญญา๒๒๙ โดย
มุ่งหมายให้ผู้คนแสวงหาความสุขท่ีแท้  คือความสุขท่ีเกิดจากการมีทัศนคติท่ีถูกต้อง รู้เท่าทันความจริง ของ
ชีวิตและโลก สามารถคิดถูก คิดชอบ และรู้จักแก้ทุกข์ได้ด้วยปัญญา รวมท้ังมีความสุขจากการด าเนินชีวิต
ถูกต้องดีงาม๒๓๐ จากการเป็นผู้ให้และการท าความดี เพื่อคนอื่นหรือส่วนรวม สุขภาพทางปัญญา หมายความ
ว่า ความรู้ท่ัวรู้เท่าทัน และความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผลแห่งความดีความช่ัว๒๓๑ ความมีประโยชน์และ 
ความมีโทษ  ซึ่งน าไปสู่ความมีจิตใจอันดีงามและเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่๒๓๒ สุขภาพ หมายถึงสุขภาวะท่ีสมบูรณ์ท้ัง
ทางกาย จิตใจ สังคม และปัญญา มิใช่เพียงการปราศจากโรคหรือความพิการเท่านั้น  น ามาสู่วิสัยทัศน์ ของ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ คือ คนไทยมีสุขภาวะยั่งยืน หมายถึงคนไทยมีสุขภาวะดี
ครบท้ังส่ีด้าน ได้แก่  กาย จิต สังคม และปัญญา๒๓๓ 

                                                             
๒๒๕สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion วิไลลักษณ์ ช่วงวิวัฒน์, ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิทัศน์ โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ สวนจิตรลดา เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐.  
๒๒๖สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) เขมิกา อินต๊ะวงศ์, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 

ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐.    
๒๒๗สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) พิชัย พละเดช, ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลพลา อ าเภอ  บ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐.   
๒๒๘สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) วินัย ในเมือง, สารวัตรก านันต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง 

จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐.   
๒๒๙สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) ประชุม หอมเสียง, ไวยาวัจกรวัดพลา อดีตเจ้าอาวาส

วัดพลา ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐.   
๒๓๐สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) ชาญ เอี่ยมละออง, ไวยาวัจกรวัดพลา อดีตผู้อ านวยการ

โรงเรียนวัดพลา, ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐. 
๒๓๑สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) ชาตรี ธีระสานต์, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ /อาสาสมัคร

สาธารณสุข ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐.   
๒๓๒สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) เขมิกา อินต๊ะวงศ์, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 

ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐.     
๒๓๓สนทนากลุ่มเฉพาะ ( (Focus group discussion) เล็ก วาจายิ้ม, สารวัตรก านันต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง 

จังหวัดระยอง, เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐. 



๑๕๘ 

 

สรุป การวิเคราะห์ผลการด าเนินชีวิตของประชาชนกับหลักพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงแนวคิด
เกี่ยวกับการดูแลตนเอง คือ หลักไตรสิกขา  ซึ่งเป็นหลักการในการดูแลตนเอง และระวังตนเองในเรื่องของ
ร่างกายและจิตใจ กล่าวคือ หลักไตรสิกขาประกอบด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา โดยหลักของศีลช่วยให้บุคคล
ส ารวมระวังในเรื่องของความประพฤติทางร่างกาย วาจา ให้มีความเป็นปกติ   ส่วนหลักของสมาธิช่วยให้
บุคคลส ารวมพัฒนาจิตใจ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การพัฒนาปัญญาต่อไป หลักของปัญญาช่วยให้บุคคลเห็นทุกส่ิง
ตามความเป็นจริง เกิดปัญญาในการด ารงชีวิตประจ าวัน ซึ่งสอดคล้องกับพระธรรมปิฎก กล่าวว่า เมื่อบุคคล
ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา จึงนับได้ว่าบุคคลได้ส ารวมระวังรักษาร่างกาย จิตใจ สังคม และส่ิงแวดล้อม กล่าว
ได้ว่าเป็นการดูแลตนเองแบบองค์รวม หากจะกล่าวไตรสิกขา ก็คือการพัฒนามนุษย์ให้ด าเนินชีวิตท่ีดีงาม
ถูกต้อง และเมื่อบุคคลต้องการประยุกต์น าแนวคิดทางพระพุทธศาสนา คือ หลักไตรสิกขา มาประยุกต์ใช้ใน
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของประชาชน เพื่อการด าเนินชีวิตท่ีดีงามได้นั้น หลักไตรสิกขาเปรียบเสมือน
หลักการ  โดยหลักการนี้สามารถน าไปใช้พัฒนาในด้าน ๔ ด้านหรือภาวนา ๔ กล่าวได้ว่า หลัก
ไตรสิกขา และภาวนา ๔ เป็นการดูแลด้านร่างกายและจิตใจให้สัมพันธ์เช่ือมโยงสมดุลอย่างปกติหรือเป็นองค์
รวมของบุคคลนั้นเองซึ่งองค์รวมจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความสัมพันธ์ท้ังร่างกาย  จิตใจ สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม จะขาดด้านใดด้านหนึ่งไปไม่ได้ การดูแลตนเองแบบองค์รวม เป็นต้น 
 
๔.๖ องค์ความรู้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ศึกษา “การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง” 
วิ จัยใช้วิธีการวิ จัยแบบผสานวิธี  (Mixed-Methods Reserch) การวิ จังเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ประกอบด้วยจ านวนประชาชน ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีท้ังหมด จ านวน ๓๓,๒๗๓ คน ผู้วิจัยจึงได้
ก าหนดเอาประชากร ท่ีเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๕๖ คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง ของประชากร ท่ีใช้ในการ
วิจัย และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
จากฝ่ายปกครองท้องถิ่น, นักวิชาการการแพทย์, จิตอาสาสมัครสาธารณสุข ทางการแพทย์ และปราชญ์
ชาวบ้าน จ านวน ๑๘ ท่าน และเทคนิคการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) แล้วน าเสนอ
เป็นแบบพรรณา ผู้วิจัยได้สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ท่ีเป็นรูปแบบการสร้างเสริมการบริหารการพัฒนาวัด 
เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง ตามแผนภาพที ่๔.๕ สรุปองค์ความรู้ในการวิจัย ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
 
สรุป องค์ความรู้ในการวิจัย 
 
 
 
 

ผลของการพฒันา 
    กาย สมบูรณ์ เป็นปกติ วาจา
ดี ไม่ เบียดเบียน ไม่ก่อความ
เดือดร้อนต่อตน/ผู้อื่น 
    จิตใจ เครื่องมือฝึกฝนพัฒนา
ตนเองใช้แก้ปัญหาดี สุขภาวะ



๑๕๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             
                                                           
       
 
                                                                   
                                                                  กระบวนการ 
 
                                                    บนพื้นฐานการบริหารการพัฒนาสุขภาวะองค์รวม 
 
                                                               เป้าหมาย                                         หลักการ 

 
แผนภาพที่ ๔.๖ สรุป องค์ความรู้ในการวิจัย 

 
๔.๖ สรุป องค์ความรู้ในการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง” 

ใหข้้อเสนอแนะว่า การศึกษาวิจัย ท่ีพบนั้นโดยรวมแม้ว่าการบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของ
ประชาชน ระเบียบวิจัยด้านเทคโนโลยี องค์ความรู้อาจก าหนดเป็นนโยบายไปปรับใช้ประโยชน์ได้อย่าง
แท้จริง การวิเคราะห์ทางเสริม เดียวนี้ทางวัดได้มีการประสานงานกับบริษัท ห้างร้าน เอกชนหลายแห่งใน
เขตต าบลา อ าเภอ และจังหวัด ในการจัดกิจกรรมเสริมการรักษ์โลก โดยการปลูกป่า ป่าชายเลนทดแทน ท า
ให้ชุมชนรอบๆวัดมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น ความร่วมมือของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนา
วดั ผู้ทรงคุณวุฒิ ใหค้วามคิดเห็นว่า น่าให้ทางวัดมีเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลการส่ือสารซึ่งนับต้ังแต่การ
สร้าง และการน ามาวิเคราะห์หรือประมวลผล การรับและส่งต่อข้อมูล การจัดเก็บและการน าไปใช้งานใหม่ 
เทคโนโลยีเหล่านี้มักจะ หมายถึง คอมพิวเตอร์ และระบบการส่ือสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ 
ระบบส่ือสารข้อมูล ดาวเทียมหรือเครื่องมือส่ือสารใดๆ ท้ังมีสายและไร้สายในการส่ือสาร เพื่อความสะดวก 
รวดเร็ว ในการประสานงานกับชาวบ้านและวัดได้รวดเร็วยิ่งขี้น และการดูแลส่งเสริมภาวะสุขภาพของ
ประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านให้ผู้บริหาร (เจ้าอาวาส) เน้นให้ประชาชนรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ 
เช่น อาหารที่เส้นใยสงเคราะห์ เพราะพระสงฆ์ เป็นผู้ใกล้ชิดกับประชาชน เพราะความศรัทธา ในด้านจิตใจ 
การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง โดยปัจจัยพื้นฐานการบริหาร
ด้วย M’s4  

การบริหาร 
การพฒันา
สุขภาวะ 

ปัจจัยภายใน/โยนิโสมนสิการ 
(มีความใส่ใจ / คิดเป็น) 

พิจารณาเป็น / แก้ปัญหาเป็น 
 
ปัจจัยภายนอก/ปรโตโฆสะ 
(กิจกรรม/ ส่ือการเรียนรู้) 

สภาพแวดล้อมท่ีดี 

ปัญญา 

(ปัญญา) 
จิตใจ 

(สมาธิ) 
พฤติกรรม 

(ศีล) 



๑๖๐ 

 

ดังนั้น ด้านบุคลากร (คน) มีการสรรหา อบรม ถือศีล ร่วมกิจกรรม และน าลูกหลานเข้ามาศึกษา
อบรมศึลธรรม จ านวนมาก ด้านการเงิน มีการจัดระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจ า ประชาชนบริจาค ใน
การท านุบ ารุงบูรณปฏิสังขรณ์ และปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพุทธาวาส สังฆาวาสมาก ด้านวัสดุส่ิงของ การ
จัดหาวัสดุส่ิงของเน้นจากชุมชน ท่ีมีประสิทธิภาพสูง และต้นทุนต่ า ใช้ในงานสาธารณูปการ และใช้วัสดุ
ธรรมชาติจากประชาชนจัดหามาร่วมงานประเพณีวัฒนธรรม (ลอยกระทง ลงทะเล วัดพลา) จ านวนมาก 
ด้านการจัดการ วัด มีการวางแผนงาน ส่ังงาน ประสานงาน จัดระบบ และกระจายอ านาจ ท่ัวถึงแก่ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชา ทุกหน่วยงาน ผู้บริหาร ติดตามประเมินผล เมื่องานแล้วเสร็จ (วัดพลา)  

แนวคิดทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการด าเนินชีวิตท่ีมีองค์รวมของสุขภาวะ  
(๑) การพัฒนาด้านความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม  ท้ัง ส่ิงแวดล้อมด้านกายภาพและ

ส่ิงแวดล้อมทางสังคม เรียกรวมกันว่า ศีล  
(๒) การพัฒนาด้านจิต และสุขภาพให้เป็นจิตใจท่ีดีงาม  เข้มแข็ง มีความสุข โดยมี

เจตจ านงท่ีเป็นกุศล และมีสภาพเอื้อพร้อมต่อการใช้งานทางปัญญา เรียกส้ันๆว่าสมาธิ   
(๓) การพัฒนาด้านปัญญา  ซึ่งการด าเนินชีวิตเป็นองค์รวมนั้นต้องมีความสัมพันธ์และ

เช่ือมโยงถึงกันอย่างต่อเนื่อง และแนวคิดหลักไตรสิกขา สามารถน ามาพัฒนา ๔ ด้านคือ ภาวนา ๔ การดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุสู่การด าเนินชีวิตท่ีดีงามได้นั้น หลักไตรสิกขาเพื่อการดูแลสุขภาพตนเอง สามารถน าไป
พัฒนา ๔ ด้าน คือ ภาวนา ๔  ประกอบด้วย กายภาวนา คือ การดูแลตนเองด้ายกายภาพ ศีลภาวนาคือ การ
ดูแลตนเองด้านสัมพันธภาพกับผู้อื่น จิตตภาวนาคือ การดูแลสภาวะจิตใจตนเอง และปัญญาภาวนาคือ การ
คิดพิจารณาทุกส่ิงอย่างรอบคอบ บุคคลท่ีปฏิบัติตามหลักภาวนา ๔ ย่อมส่งผลให้มีความสุขดีตามมา เพราะ
เป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างแท้จริง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

กาย (ปฏิสัมพันธ์ พูดถูกต้อง) ไม่เบียดเบียน ก่อความเดือดร้อนต่อผู้อื่นมาก การภาวนาหรือการ
พัฒนาร่างกายให้สัมพันธ์กับทางกายภาพนั้นเป็นส่ิงท่ีประชาชนไม่ควรมองข้ามการรู้จักใช้อินทรีย์อย่างมี
สติ เลือกท่ีจะดูเป็น ฟังเป็น กินเป็นด้วยปัญญา เสพปัจจัย ๔ และส่ิงของเครื่องใช้อย่างฉลาด ไม่มั่วเมาหรือ
ลุ่มหลง จะส่งผลให้ประชาชน มีสุขภาพแข็งแรงปัจจัยด้านกายภาวนาจึงเป็นปัจจัยด้านหนึ่งท่ีผู้สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เพื่อชีวิตท่ีดีงามต่อไป 

จิตใจ เครื่องมือฝึกฝนพัฒนาตนเองใช้แก้ปัญหาดีมาก สุขภาวะทางจิตเป็นสภาวะแห่งอารมณ์ 
อารมณ์แจ่มใส มีความสุข มีเมตตา การพัฒนาด้านจิตใจหรือจิตตภาวนาเป็นการท าจิตให้เจริญงอกงาม ดี
งาม เข้มแข็งมีความสุข เบิกบาน จิตตภาวนา เป็นการท าจิตให้เจริญงอกงาม  ดีงาม เข้มแข็ง ให้ผู้สูงอายุมี
ความสุข เบิกบาน การท่ีจะสุขใจได้ต้องเริ่มท่ีมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาก่อน หลังจากนั้นศรัทธาจะช่วยให้
ผู้สูงอายุเจริญเมตตาและปฏิบัติสมาธิตามมา ท้ังการเจริญเมตตาและปฏิบัติสมาธิจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีจิตใจท่ี
สงบมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารแก้ปัญหาด้านสุขภาพให้บรรเทาลงด้วย 

สังคม การชักชวนบุคคลกลุ่มบุคคล เข้ากลุ่มจิตอาสามาก เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมในวัด ให้น่า
อยู่ คือ สะอาด สงบและสว่างมาก การพัฒนาด้านสัมพันธภาพทางสังคมหรือศีลภาวนา เป็นการพัฒนา
ความสัมพันธ์ทางสังคมซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งท่ีแสดงออกทางร่างกาย  การมีความสัมพันธ์ ท่ีเกื้อกูลกับ
ส่ิงแวดล้อมทางสังคม มีพฤติกรรมดีงามในความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ โดยมีวินัย สามารถอยู่กับผู้อื่นได้
ด้วยดี การปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี  ศีลภาวนาส าหรับประชาชน คือ การมีปฏิสัมพันธ์ดีกับบุคคลรอบข้างไม่
ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง เพื่อน การมีทัศนคติท่ีดีต่อบุคคลรอบข้าง การมีความสุขต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
ส่ิงแวดล้อมท่ีตนเองอยู่ได้อย่างเหมาะสม เช่น การปรับตัวเพื่อเตรียมรับสภาพร่างกายท่ีเริ่มเส่ือมโทรม
ลง การปรับตัวยอมรับภาวะความเจ็บป่วยท่ีเกิดขึ้น โดยการปรับตัวมี ๒ ประเภทกว้างๆ คือ การปรับตัว



๑๖๑ 

 

ภายนอก เช่น สุขภาพอนามัย และการปรับตัวภายใน เช่น การท าใจยอมรับการพลัดพราก การสูญเสีย ซึ่ง
การปรับตัวภายนอกมักง่ายกว่าการปรับตัวภายใน  เป็นความสัมพันธ์ท่ีเกื้อกูลกับส่ิงแวดล้อมทางสังคม มี
พฤติกรรมดีงามในความสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมถึงการไม่เบียดเบียนผู้อื่น พร้อมกับมีวินัยในการด ารงชีวิต เช่น 
การรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย การนอนพักผ่อน ส่ิงเหล่านี้ล้วนเป็นสัมพันธ์ทางสังคมท่ีส่งผลต่อ
สุขภาพโดยตรง ดังนั้นหากปฏิบัติตามศีลภาวนาจะส่งผลให้สุขภาพfu เพราะศีลภาวนาเป็นปัจจัยด้าน
ร่างกายท่ีสามารถพัฒนาด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่ดีได้ เมื่อด้านร่างกายได้รับการพัฒนาแล้ว ส่ิงท่ีควรพัฒนา
ต่อไปคือด้านจิตใจ 

ปัญญา การมีความสนใจศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพองค์รวมมาก  และแลกเปล่ียน
ความคิดท่ีดี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นมาก การพัฒนาด้านปัญญา เมื่อจิตได้รับการพัฒนาแล้ว ย่อมส่งให้
เอื้อต่อการพัฒนาปัญญาต่อไป การพัฒนาด้านปัญญามีความส าคัญมาก เพราะปัญญาสามารถช่วยให้บุคคล
สามารถพิจารณาทุกส่ิงตามความเป็นจริง เกิดความเข้าใจ และสามารถส่งผลให้เกิดการแก้ปัญหาท่ีดีได้ การ
พัฒนาด้านปัญญาหรือปัญญาภาวนา คือ การฝึกอบรมเจริญปัญญา เพื่อสร้างความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
ให้รู้จักคิดพิจารณา แก้ปัญหา ด้วยปัญญา มีจิตใจเป็นสุขไร้ทุกข์ ปัญญาเป็นตัวแก้ปัญหาท่ีแท้จริง การจะ
พัฒนาปัญญาจะต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิ เพราะเป็นองค์ประกอบส าคัญของมรรคในฐานะเป็นจุดเริ่มต้นของการ
ปฏิบัติธรรม ปัญญาภาวนาหรือการพัฒนาปัญญาส าหรับผู้สูงอายุจะเกิดได้นั้น  ต้องอาศัยปัจจัยสองตัว 
คือ ปรโตโฆษะ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก และโยนิโสมนสิการซึ่งเป็นปัจจัยภายใน  ปัจจัยท้ังสองเช่ือมโยง
สัมพันธ์ก่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเป็นปัญญาช่วยให้ผู้สูงอายุเข้าใจความจริง และส่งผลให้อยู่กับความจริงได้
อย่างมีความสุขการดูแลตนเองแบบองค์รวม  

สรุป ด้านปัจจัยพื้นฐานการบริหาร ด้วย M’s4 และด้านสุขภาวะของประชาชน  
ปัจจัยด้านบุคลากร จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า บุคลากรเป็นปัจจัยท่ีเอื้อ ต่อการพัฒนาวัด 

เนื่องจากบุคลากรมีการพัฒนาตน พัฒนางานอย่างเป็นระบบ มีความรู้ความสามารถในการ  ปฏิบัติหน้าท่ี 
และมีขวัญ ก้าลังใจท่ีดี แม้ว่าอัตราก าลังของบุคลากรในบางกลุ่มสาระการส่ือสาร ไม่เพียงพอ   

ปัจจัยด้านการเงิน จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า เงินเป็นปัจจัยท่ีเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนา 
เนื่องจากวัดมีระบบการบริหารงานด้านการเงินอย่างชัดเจน มีการระดมเงินทุน เงินสนับสนุนจาก หน่วยงาน
ต่างๆ และใช้งบประมาณตรงตามวัตถุประสงค์ แม้ว่างบประมาณมีไม่เพียงพอกับความต้องการ  และการ
ระดมเงินทุนจากหน่วยงานต่างๆ ยังไม่เพียงพอก็ตาม   

ปัจจัยด้านวัสดุส่ิงของ จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า วัสดุส่ิงของเป็นปัจจัยท่ีเป็นไป เนื่องจากวัดมี
ปริมาณวัสดุส่ิงของเพียงพอ และทันสมัย มีการจัดระบบท่ีเอื้อต่อการบริหารการพัฒนาท่ีดี และมีการ 
เสริมสร้างบรรยากาศเข้ากับหลักไตรสิกขา อย่างหลากหลาย  

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า การจัดการเป็นปัจจัยท่ีเป็นไปในการ
พัฒนา เนื่องจากวัดมีระบบการบริหารจัดการเป็นระบบชัดเจน มีการประกันคุณภาพทั้ง ภายในภายนอก จัด
ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการน าหลักธรรม (ไตรสิกขา) มาบูรณาการเข้ากับการบริหารการพัฒนาวัด ผู้บริหารมี
วิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล แม้ว่าการ ประชาสัมพันธ์ด้านการบริหารจัดการยังไม่ท่ัวถึง ขาดการประชาสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่างวัดกับชุมชน และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ ค่อยๆก็ตามเป็นล าดับ 

สรุป สุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health) 

การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เป็นการดูแลสุขภาพท่ีมีการบูรณาการความรู้ด้ังเดิมเข้ากับการ
บ าบัดเสริม เพื่อส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะท่ีดี และป้องกันรักษาโรค ในปัจจุบันมีการน าการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวมไปใช้ในการบ าบัดรักษาคนไข้หรือผู้ท่ีมีความไม่สบาย ท าให้เกิดเป็นการแพทย์แบบองค์รวมข้ึน      
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 (Holistic Medicine) การแพทย์แบบองค์รวมได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหลายปร ะเทศ
เปรียบเสมือนปรัชญาการสร้างสุขภาพ และการรักษาโรค ซึ่งจะพิจารณาองค์ประกอบทุกอย่างของมนุษย์ ไม่
ว่าจะเป็นร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นไปท่ีการให้ผู้เข้ารับการบ าบัดเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการบ าบัดรักษาหรือปฏิบัติตนเพื่อให้หายจากโรคภัยด้วยตนเองจะเห็นได้ว่าเป็นการเปล่ียนแปลง 
บทบาทพฤติกรรมสุขภาพจาก “เชิงรับ” มาเป็น “เชิงรุก” ในบางครั้งเรียกการแพทย์แบบองค์รวม ว่าเป็น
การแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) โดยไม่ได้จ ากัดอยู่ท่ีวิธีใดวิธีหนึ่ง หากแต่ครอบคลุมถึงการ
วินิจฉัยโรคการบ าบัดรักษา และการส่งเสริมสุขภาพองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ได้
ให้ค านิยามของสุขภาพ (Health) หมายถึง ความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ส่วนค า
นิยามสุขภาวะ (Well-Being) คือ การท่ีสุขภาพทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณอยู่กัน
อย่างสมดุล  

สุขภาวะ (Well-Being) คือการมีสุขภาพดี มีความรู้สึกเป็นสุข ความสมดุล ความเป็นองค์รวม
ของ 4 มิติ คือ กาย จิต สังคม ปัญญาหรือจิตวิญญาณ ท่ีบูรณาการอยู่ในการพัฒนามนุษย์และสังคม เพื่อ
สร้าง “ความอยู่เย็นเป็นสุข”  

สุขภาวะทางจิตใจ (Mental Health) จิตใจท่ีมีความสุข รื่นเริง คล่องแคล่ว ไม่มีความเครียด มี
สติสัมปชัญญะ และความคิดอ่านตามควรแก่อายุหรือกล่าวได้ว่าจิตใจเป็นตัวเช่ือมระหว่างภายในและ
ภายนอกตัวอย่าง เช่น การท าสมาธิ เทคนิคการ  Deep Relaxations เพื่อเป็นการเพิ่มสมาธิและช่วยให้
สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ การท าสมาธิและการใช้น้ ามันสมุนไพร Mass therapy และการกดจุด ซึ่งเป็น
การท าให้มีการเคล่ือนไหวของพลังงานภายใน  

                สุขภาวะท่ีสมบูรณ์ทางร่างกาย (Physical Health)  ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง คล่องแคล่ว มี
ก าลัง ไม่เป็นโรค ไม่พิการ มีส่ิงแวดล้อมท่ีส่งเสริมสุขภาพ โดนในการแพทย์แบบองค์รวมจะเน้นไปท่ีการ
คลายความตึงของกล้ามเนื้อโดยการถ่ายทอดพลังงานผ่านทางการนวด ได้แก่ วารีบ าบัด การพอกหน้าด้วย
ผักและโคลนพอก การบ าบัดโดยการสัมผัส (Touch Therapy) 

                สุขภาวะท่ีสมบูรณ์ทางสังคม  (Social Health)  ความสามารถในการอยู่ร่วมกันในสังคม มี
ความสุข สันติภาพ มีระบบการบริการท่ีดี 

                สุขภาวะท่ีสมบูรณ์ทางจิตวิญญาณ  (Spiritual Health) เป็นความสุขท่ีเกิดจากการเข้าใจ
ธรรมชาติ เข้าใจความจริงแห่งชีวิตและสรรพส่ิง จนเกิดความรอบรู้  สมาคมการแพทย์แบบองค์รวมของ
สหรัฐอเมริกาได้ให้ค าจ ากัดความของสุขภาพแบบองค์รวม ๒ แบบ                  

๑) สุขภาพแบบองค์รวม คือทุกส่วนของร่างกาย ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ร่างกาย และจิตใจ หรือร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ หรือ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ เมื่อ
น าไปประยุกต์ใช้กับการรักษาจะเรียกว่าการรักษาแบบองค์รวม  (Holistic Medicine) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ
ปัจจัย ๓ อย่าง คือ สาเหตุของการเกิดโรค การเพิ่มความเกี่ยวข้องของผู้ป่วย และการพิจารณาการรักษา
แผนปัจจุบัน (Allopathic) และการรักษาแบบทางเลือก (Alternative) 

๒) สุขภาพแบบองค์รวม หมายถึงการดูแลสุขภาพแบบทางเลือก เป็นการเปล่ียนการ
รักษาจากการแพทย์แผนปัจจุบันและใช้การรักษาแบบทางเลือก 

 ดังนั้น สุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health) เป็นปรัชญาของการมีสุขภาวะท่ีดี โดยพิจารณา
ถึงทุกๆ องค์ประกอบในร่างกาย ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ไม่ได้พิจารณาเฉพาะโรคท่ีเป็น
หรือเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย แต่จะพิจารณาจากปฏิกิริยาความสัมพันธ์ระหว่างกาย จิตใจ จิต
วิญญาณ และสภาพแวดล้อม ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ และความสัมพันธ์ดังกล่าวต้องอยู่ในภาวะสมดุล
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เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการมีสุขภาวะท่ีดีท่ีสุด  ปัจจุบันการแพทย์แผนไทยได้เปิดให้บริการสุขภาพที่เน้นการ
ให้บริการแบบองค์รวม หรือ ไทยสัปปายะ โดยสัปปายะ เป็นค ามาจากภาษาบาลี แปลว่า สภาพเอื้อ
เกื้อหนุน ช่วยให้เป็นอยู่ ท ากิจกรรม หรือด าเนินกิจกรรมได้ผลดี ไทยสัปปายะจะเป็นการรวมภูมิความรู้ด้าน
การแพทย์แผนไทย ท้ังองค์ความรู้ด้านการใช้สมุนไพรไทย  



 
 

 

 
บทที ่๕ 

สรปุ อภปิราย และขอ้เสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะ
ของประชาชน ในจังหวัดระยอง” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ คือ ๑) เพื่อศึกษา การบริหารการพัฒนา
วัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง ๒) เพื่อศึกษา ปัจจัยการ
บริหารการพัฒนาวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง ๓) เพื่อ
ศึกษา แนวทางการบริหารการพัฒนาวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของประชาชน ใน
จังหวัดระยอง มีอย่างไร 

วิธีท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มประชากร ท่ีเป็นประชาชนในเขตปกครอง
จังหวัดระยอง จ านวน ๓๓,๒๗๓ คน ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดเอาประชากร ท่ีเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
๓๕๖ คน เป็นกลุ่มตัวอย่างของประชากรท่ีใช้ในการวิจัย จากการหาด้วยสูตรวิธีของ ทาโร ยามาเน่ 
(Taro Yamane) และได้สุ่มกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๐ คน เพื่อวิเคราะห์หาความเช่ือมั่น (Reliability) 
น าแบบสอบท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-Out) กับการบริหารการพัฒนาวัด เพื่อเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ด้านสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง จากกลุ่มประชากรในเขตปกครอง ต าบลห้วย
ใหญ่ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จ านวน ๓๐ คน/ชุด โดยได้ค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ ๐.๖๗๕ 
ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลจากประชากรจ านวน ๓๕๖ คน ใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ ใน
การเก็บข้อมูลประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้สถิติค่าความถี่ (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage : %) ค่าเฉล่ีย (Mean : x̄) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : 
S.D.) ในการอธิบายลักษณะข้อมูลท่ัวไป ปรากฎผลการวิจัย ดังนี้ 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย  

จากการวิจัย พบว่า ประชาชน ผู้ให้ข้อมูลท่ีมี ต่อการบริหารการพัฒนาวัด เพื่อเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง ผู้ให้ข้อมูลมี ดังนี้ 

เพศ ข้อมูลของประชาชน ในจังหวัดระยอง โดยรวม ผลการวิจัย ผลวิเคราะห์ พบว่า 
ประชาชนผู้ให้ข้อมูล เพศชาย มีจ านวน ๑๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๓๑ และเพศหญิง มีจ านวน ๑๘๔ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๖๙ อายุ ข้อมูลของประชาชน ในจังหวัดระยอง โดยรวม ผลการวิจัย ผลวิเคราะห์ 
พบว่า ประชาชนผู้ให้ข้อมูลระดับมาก ผู้มีอายุระหว่าง ๕๐ ปี ขึ้นไป จ านวน ๑๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ 
๓๒.๘๗ รองลงมา คือ ประชาชน ผู้มีอายุระหว่าง ๒๐-๒๙ ปี จ านวน ๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙๗ 
ระดับน้อย คือ ประชาชน ผู้มีอายุระหว่าง ๔๐-๔๙ ปี จ านวน ๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๐  

การศึกษา ข้อมูลของประชาชน ในจังหวัดระยอง โดยรวม ผลการวิจัย ผลวิเคราะห์ พบว่า 
ประชาชนผู้ให้ข้อมูลมีระดับการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา (ม.๑-๖) ระดับมาก จ านวน ๑๓๗ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๓๘.๔๘ รองลงมา มีระดับการศึกษาช้ันประถมศึกษา จ านวน ๑๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓๔ 
ระดับน้อย มีระดับการศึกษาช้ันอนุปริญญาตรี จ านวน ๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓๕  

โรคประจ าตัว ข้อมูลของประชาชน ในจังหวัดระยอง โดยรวม ผลการวิจัย ผลวิเคราะห์ 



๑๖ 

 

 

พบว่า ประชาชน ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ ท่ีไม่มีมีโรคประจ าตัว จ านวน ๒๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๗๖  และ
ประชาชน ท่ีมีโรคประจ าตัว จ านวน ๑๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๔  

ข้อมูลด้านการบริหารการพัฒนาวัด ด้วยปัจจัยพื้นฐานการบริหาร ด้วย M’s๔ ผลการวิจัย
ผลวิเคราะห์ พบว่า ประชาชน มีปัจจัยพื้นฐานการบริหารการพัฒนาวัด ด้วยปัจจัยพื้นฐานการบริหาร
ด้วย M’s๔  คือ คน (Man) มีจ านวน ๑๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕๒ เงิน (Money) มีจ านวน ๑๒๒ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๒๗ วัสดุส่ิงของ (Material) มีจ านวน ๑๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๑๑ การ
จัดการ (Management) มีจ านวน ๑๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๔๓ โดยรวมข้อมูลด้านการบริหารการ
พัฒนาวัดด้วยปัจจัยพื้นฐานการบริหาร ด้วย M’s4  Man-Money-Material-Management อยู่ใน
ระดับปานกลางท้ังหมด 

ข้อมูลด้านสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง ผลวิจัย ผลวิเคราะห์ พบว่า ด้านสุข
ภาวะทางกาย มีจ านวน ๑๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖๕ ด้านสุขภาวะทางจิต มีจ านวน ๑๑๑ คน คิด
เป็นร้อยละ ๓๑.๑๘ ด้านสุขภาวะทางสังคม มีจ านวน ๑๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๑๕ ด้านสุขภาวะ
ทางปัญญา มีจ านวน ๑๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๘ โดยรวมข้อมูลด้านสุขภาวะของประชาชน ด้าน
สุขภาวะทางกาย-ด้านสุขภาวะทางจิต-ด้านสุขภาวะทางสังคม-ด้านสุขภาวะทางปัญญา อยู่ในระดับปาน
กลางท้ังหมด 
 

๕.๒ ปัจจัยในการบริหารการพัฒนาวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะ
ของประชาชน ในจังหวัดระยอง  

๕.๒.๑ การบริหารการพัฒนาวัด ด้วยปัจจัยพื้นฐานการบริหาร ด้วย M’s4 
๑) การบริหารการพัฒนาวัด ด้วยปัจจัยพื้นฐานการบริหาร ด้วย  M’s4 โดยปัจจัยพื้นฐาน

การบริหาร ด้าน) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ (x̄ = ๓.๙๗) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ ( S.D.= ๐.๔๑๗) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชน (ชาวบ้าน) สรรหาบุคลากรเข้ามา
เป็นกรรมการ ไวยาวัจกรวัด อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๔.๐๑, S.D.= ๐.๘๗๐ การจัดอบรม
บุคลากร อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๓.๘๙, S.D. = ๐.๙๓๓ ประชาชนเข้ามาปฏิบัติธรรม ถือศีลใน
วันพระ และวันส าคัญต่างๆ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๔.๐๑, S.D. = ๐.๘๕๗ การร่วมมือร่วมใจ
ของประชาชน (ชาวบ้าน) กับหน่วยงานจากเอกชน และหน่วยงานของรัฐ เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันส าคัญ
ของชาติและศาสนา อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๔.๐๖, S.D. = ๐.๘๓๕ และประชาชน (ชาวบ้าน) 
น าลูกหลาน (บุตร-ธิดา) เข้ามาศึกษา อบรมศีลธรรมในวัด อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๓.๙๑, 
S.D. = ๐.๘๗๘ 

๒) การบริหารการพัฒนาวัด ด้วยปัจจัยพื้นฐานการบริหาร ด้วย M’s๔ โดยปัจจัยพื้นฐาน
การบริหาร ด้านเงิน (Money) โดยภาพรวม อยู่ระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ (x̄ = ๔.๐๗) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = ๐.๘๗๘) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการท าบัญชีราย-รายจ่าย 
รายงานผลทุกๆ เดือน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๓.๘๐, S.D. = ๐.๘๙๔ มีการใช้จ่ายเงินอย่าง
รอบคอบและ ใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = 
๔.๑๕, S.D. = ๐.๘๐๙ การน าเงินส่วนต่างๆมาท ากิจกรรม และสงเคราะห์เด็กเรียนดี อยู่ในระดับมาก โดย
มีค่าเท่ากับ x̄ = ๔.๐๔, S.D. = ๐.๙๐๐ การน าตู้บริจาคให้ญาติโยมมีส่วนร่วมตามก าลังศรัทธาและใช้หนี้



๑๖ 

 

 

สงฆ์ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๔.๐๕, S.D. = ๐.๘๕๙ มีการปรับภูมิทัศน์ ในเขตพุทธาวาส 
สังฆาวาส ดูสะอาด สงบ สว่าง ให้เปนท่ีรื่นรมยเจริญตาเจริญใจแก่ผู้มาเยือน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่า
เท่ากับ x̄ = ๔.๐๗, S.D. = ๐.๘๓๙ 

๓) การบริหารการพัฒนาวัด ด้วยปัจจัยพื้นฐานการบริหาร ด้วย M’s๔ โดยปัจจัยพื้นฐาน
การบริหาร ด้านวัสดุส่ิงของ (Materials) โดยภาพรวม อยู่ระดับปานกลาง โดยมี ค่าเฉล่ีย เท่ากับ ( x̄ = 
๔.๐๓ ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = ๐.๔๒๗) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การ
ได้รับบริจาควัสดุส่ิงของ จากประชาชน (ชาวบ้าน) เพื่อท าก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ  x̄ = ๔.๐๔, S.D. = ๐.๙๓๒  การจัดหาซื้อวัสดุส่ิงของ จากชุมชนท่ีมีราคาถูก
และ มีประสิทธิภาพสูง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๔.๐๑, S.D. = ๐.๘๓๙ การให้ประชาชน 
(ชาวบ้าน) มีส่วนร่วมในการจัดหาวัสดุส่ิงของ ในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = 
๔.๐๐, S.D. = ๐.๘๗๔ วัดมีคลังพัสดุเพื่ออ านวยความสะดวกให้ประชาชน (ชาวบ้าน) ยืมส่ิงของไปจัดงาน
มงคลและงานอวมงคล อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๔.๐๗, S.D. = ๐.๗๙๘  การจัดเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ด้านสุขภาวะของประชาชนและมีส่ือมีเอกสาร มาท าความเข้าใจในเรื่องสุขภาวะ แก่ประชาชน อยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ  x̄ = ๔.๐๒, S.D. = ๐.๘๓๖   

๔) การบริหารการพัฒนาวัด ด้วยปัจจัยพื้นฐานการบริหาร ด้วย M’s4  โดยปัจจัยพื้นฐาน
การบริหาร ด้านการจัดการ (Management) โดยภาพรวม อยู่ระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ (x̄ = 
๓.๘๙) และส่วนเบี่ยงเบนมาตร ฐานเท่ากับ (S.D. = ๐.๔๕๔) และ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การ
วางแผนเปนสวนหนึ่งท่ีมีผลท าใหวัดประสบความส าเร็จ ในการบริหารงาน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่า
เท่ากับ x̄ = ๔.๐๑, S.D. = ๐.๘๗๒ การบริหารการพัฒนางานวัด มีการแบงงานกันท าอยางเปนระบบ อยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๓.๙๒, S.D. = ๐.๙๒๑ จัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๓.๘๖, S.D. = ๐.๙๕๔ 
การส่ังการ ประสานงาน เป็นการท างาน เพื่อไม่ก้าวก่ายกันและเป็นการประสานให้หน่วยงานย่อยต่างๆ 
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๓.๘๕, S.D. = ๐.๙๔๘ การควบคุม การติดตามการปฏิบัติงาน ว่า
เป็นไปตามแผนหรือไม่ เพื่อมีปัญหาจะได้แก้ไขได้ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๓.๘๒, S.D. = 
๐.๙๙๒  

๕.๒.๒ ด้านสุขภาวะของประชาชน 
๑) ด้านสุขภาวะของประชาชน โดยการบริหารการพัฒนาวัด ด้านสุขภาวะทางกาย โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ (x̄ = ๓.๘๑) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = ๐.๕๒๐) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า การรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการครบ ๕ หมู่และ ทานอาหารมื้อหลักครบ ๓ 
เวลา ในแต่ละวัน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๓.๙๘, S.D.= ๐.๘๖๕ การด่ืมเครื่องด่ืมชูก าลัง
เสมอ เช่น เอ็ม ลิโพ กระทิงแดงและกาแฟ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = ๓.๖๔, S.D.= ๑.๐๒๓ 
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น แขน ขา คอและศรีษะ ในระหว่างท างาน  อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ =๓.๗๙, S.D.=๐.๙๑๒ การพักผ่อนเพียงพอ ในแต่ละวัน อยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเท่ากับ x̄ =๓.๘๔, S.D.=๐.๙๙๔ การมีความใส่ใจกับสุขภาพของประชาชน (ชาวบ้าน) และ
ตนเองเสมอ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ =๓.๘๑, S.D.=๐.๙๘๗  

 ๒) ด้านสุขภาวะของประชาชน โดยการบริหารการพัฒนาวัด ด้านสุขภาวะทางจิต โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ (x̄=๓.๗๘) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D.=๐.๕๔๙) และ เมื่อพิจารณาเป็น



๑๖ 

 

 

รายข้อ พบว่า การฝึกอบรมสมาธิ (จิตภาวนา) ซึ่งมีผลต่อสุขภาพจิต อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ =
๓.๗๘, S.D.=๐.๙๖๓ มีความสุขท่ีได้ช่วยเหลือหรือแนะผู้อื่นให้ท าสมาธิ (จิตภาวนา) อยู่ในระดับมาก โดย
มีค่าเท่ากับ x̄ =๓.๘๒, S.D.=๐.๙๖๗ สามารถท าใจให้เป็นปกติ แม้ประสบปัญหา อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเท่ากับ x̄ =๓.๘๒, S.D.=๐.๙๒๘ การมีความรู้สึกไม่กังวลใจกับปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นในปัจจุบัน และ
อนาคต อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ =๓.๗๗, S.D.=๐.๙๗๘ การมีความสามารถเปนผูน าหรือรวม
กับผูอื่นจัดต้ังชมรมหรือรวมกลุ่มบุคคล เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาวะทางจิต อยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ =๓.๗๒, S.D.=๑.๐๗๕   

๓) ด้านสุขภาวะของประชาชน โดยการบริหารการพัฒนาวัด ด้านสุขภาวะทางสังคม โดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ (x̄ =๓.๗๘) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (S.D.=๐.๔๙๔) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า การดูแลและ ได้รับการดูแลจากบุคคลในครอบครัวและสังคม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่า
เท่ากับ x̄ =๓.๘๔, S.D.=๐.๙๗๗ การแสดงมารยาทต่อผู้อื่นในการร่วมงานในสังคมตามปกติ ด้วยความ
สุภาพ อ่อนโยนอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ =๓.๗๖, S.D.=๐.๙๓๖ การควบคุมอารมณ์ความรู้สึก
ไม่พอใจในสถานการต่างๆได้ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ  x̄ =๓.๗๕, S.D.=๐.๙๘๒ การแบ่งปัน
ส่ิงของหรือสงเคราะห์แก่ผู้อื่น โดยความรู้ความสามารถ อย่างสม่ าเสมอ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ 
x̄ = ๓.๘๗, S.D.=๑.๐๐๑ การชักชวนบุคคล/กลุ่มบุคคล เข้ากลุ่มจิตอาสา เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมใน
วัด ให้น่าอยู่ คือ สะอาด สงบและสว่าง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ =๓.๗๙, S.D.=๐.๙๔๔   

๔) ด้านสุขภาวะของประชาชน โดยการบริหารการพัฒนาวัด ด้านสุขภาวะทางปัญญา โดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ (x̄ =๓.๗๙) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (S.D.=๐.๙๔๔) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า การได้บริหารพัฒนางานและปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ในเวลาเดียวกันให้ดี ได้อย่าง
เหมาะสม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ =๓.๗๖, S.D.=๑.๐๕๔ การเข้าใจในสัจธรรมว่า ไม่มีส่ิงเท่ียง
แท้แน่นอน และสามารถให้ค าปรึกษาและข้อคิดท่ีดีแก่ผู้อื่นได้ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = 
๓.๗๕, S.D.=๑.๐๒๕ การคิดว่าการใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ จะท าให้พบกับความสุขท่ีแท้จริง อยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ =๓.๙๐, S.D.=๐.๙๔๐ การสนใจศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพองค์รวม 
และแลกเปล่ียนความคิดท่ีดี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ =๓.๗๖, S.D.= 
๐.๖๓๓ ก่อนท่านจะเช่ือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เกี่ยวกับสุขภาวะ จะต้องศึกษาตรวจสอบและวิเคราะห์ให้ถ่องแท้
ก่อน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ =๓.๗๔, S.D.=๐.๙๗๖   

 
๕.๓ อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของ
ประชาชน ในจังหวัดระยอง” ผู้วิจัยได้ก าหนดการศึกษา แบ่งเป็น ๔ ส่วน พบว่า ผลการวิจัยท่ีสามารถ
น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

ส่วนท่ี ๑ ผลการศึกษาวิจัย ค่าร้อยละ ของการบริหารการพัฒนาวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ด้านสุขภาวะของประชาชนท่ัวไป ได้แก่ เพศ, อายุ, การศึกษา และโรคประจ าตัว ในข้อมูลส่วน
บุคคล 

ผลการศึกษาวิจัย ค่าร้อยละ พบว่า ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลท่ัวไป ปรากฎว่า ประชาชนผู้ให้ข้อมูล
ส่วนใหญ่ เป็น เพศหญิง จ านวน ๑๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๖๙ เพราะเหตุว่า ผู้หญิงสนใจในการบริหารการ
พัฒนาวัด และเข้าวัด เพื่อถวายทาน รักษาศีล และท าจิตภาวนา มากกว่าผู้ชาย ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นผู้มีไว



๑๖ 

 

 

ยะวุตสูง คือ มีอายุ ๕๐ ปีข้ึนไป จ านวน ๑๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘๗ ระดับ การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษา (๑-
๖) จ านวน ๑๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๘ และผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ ไม่มีโรคประจ าตัว จ านวน ๒๒๗ คน คิด 
เป็นร้อยละ ๖๓.๗๖ แสดงให้เห็นว่า ประชาชนเห็นความส าคัญเกี่ยวกับสุขภาวะ (สุขภาพ) ท่ีเหมาะสม สะดวก 
สบาย และไวทันเหตุการณ์ในสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งตรงกับการศึกษาเชิงวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ และ
การดูแลสุขภาพองค์รวม ท่ีปรากฎในพระไตรปิฎก๑  

ส่วนท่ี ๒ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนาวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ด้านสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง สรุปโดยภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัญญา 
นพข า ศึกษาเรื่อง การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ เมือง จังหวัดปทุมธานี พบว่า 
พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีประสบการณ์การท างาน ๑-๕ ปี และมีต าแหน่งคนงานท่ัวไป/
พนักงานจ้างตามภารกิจ ให้ความส าคัญกับการบริหารงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านท่ีสูงสุดคือ การท างบประมาณ รองลงมาคือ การวางแผน การรายงาน การ
ประสานงาน การอ านวยการ การจัดองค์การ  และด้านการจัดคนเข้าท างานต่ าสุด ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า พนักงานองค์การบริหาร ท่ีมีระดับการศึกษา แตกต่างกันให้ความส าคัญกับการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ ส่วนพนักงานท่ีมีอายุ ประสบการณ์ท างาน และต าแหน่งงาน 
แตกต่างกันให้ความส าคัญกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ และพนักงานท่ีมีเพศแตกต่าง
กันให้ความส าคัญกับการบริหารงานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน๒ 

ส่วนท่ี ๓ น าแนวทางการบริหารการพัฒนาวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของ
ประชาชน ในจังหวัดระยอง  

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยใช้ระเบียบวิธีเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended) ดัง
สาระส าคัญ ๒ ด้าน คือ ๑) การบริหารการพัฒนาวัด โดยปัจจัยพื้นฐานการบริหาร ด้วย M’s4 และ       
๒) ด้านสุขภาวะของประชาชน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑) การบรหิารการพฒันาวดั โดยปัจจยัพืน้ฐานการบรหิาร ดว้ย M’s4 ไดแ้ก ่ 

ด้านคน การน าข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาวัด โดยปัจจัยพื้นฐานการบริหาร 
ด้วย M’s4 ด้านคน (Man) การสรรหาบุคลากร และการน าลูกหลานเข้าวัด ควรได้รับการศึกษา ฝึกฝน 
อบรมอย่างสม่ าเสมอ ให้มคีวามรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์ ให้รู้เท่าทันความเปล่ียนแปลงและมีศีลธรรม  

                                                             
๑พระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ), พฤติกรรมสุขภาพ และการดูแลสุขภาพองค์รวมที่ปรากฎใน

พระไตรปิฎก, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๑).   

๒
 ปัญญา นพข า, การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี, ภาค

นิพนธ์ (บธ.ม.), (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๓). 



๑๖ 

 

 

การเข้าวัดเข้าด้วยจิตบริสุทธิ์ และมีการร่วมกิจกรรมเสมอกัน ทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ เอกชน บุคคลและ
กลุ่มบุคคล ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไวย์เน่ (Wayne) ๓, ศึกษาบทบาทของทุนมนุษย์ 
แรงจูงใจ และการสนับสนุนจากหัวหน้างานในการท างานถึงความส าเร็จในอาชีพในด้านการขึ้นเงินเดือน 
การเล่ือนต าแหน่ง และความพึงพอใจในอาชีพ โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ครั้งนี้คือ หัวหน้างาน 
และผู้ใต้บังคับบัญชา จ านวนท้ังส้ิน ๒๔๕ คน ผลการวิจัยพบว่า ทุนมนุษย์ แรงจูงใจ และการสนับสนุน
จากหัวหน้างานมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในอาชีพ ดังนี้ ทุนมนุษย์ในด้านการ  ฝึกอบรมนั้นมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความส าเร็จในอาชีพด้านความพึงพอใจในอาชีพอย่างมี  นัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๑ และแรงจูงใจในด้านความปรารถนาท่ีจะต้องการเล่ือนขั้นไปสู่ต าแหน่ง  ท่ีสูงกว่านั้นมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความส าเร็จในอาชีพด้านการขึ้นเงินเดือนอย่างมีนัยส าคัญทาง  สถิติท่ีระดับ 
๐.๐๕ ส่วนการสนับสนุนจากหัวหน้างานในด้านการเป็นผู้น าการแลกเปล่ียนระหว่างผู้น า และผู้ตาม 
(Leader-member Exchange) นั้นมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความส าเร็จในอาชีพทั้ง ๓ ด้าน (การขึ้น
เงินเดือน การเล่ือนต าแหน่ง และความพึงพอใจในอาชีพ) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ด้านเงิน การน าแนวทางท่ีเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาวัด โดยปัจจัยพื้นฐานการบริหาร 
ด้วย M’s4 ด้านเงิน (Money) การท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายเงิน การใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ มีศีลและ
คุณธรรม เพื่อให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายในการบริหารการเงิน มีความมั่งคงสูงสุด จะมีการจัดการท่ีดีในทุกๆ
ด้าน ด้านการเงิน การผลิต การตลาด การบัญชี บุคลากร และด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับการเงิน ควรปรับพืน
ฐานตัวเลขอย่างเป็นรูปธรรมอย่างโปรงใส เพราะวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน การรับบริจาคควร
แจ้งวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลักษมณต์ รักษามั่น๔ ศึกษา
เรื่อง ปัญหา และอุปสรรคในการบริหารงบประมาณ รายจ่ายเพื่อพัฒนาส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ผล
จากการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหาอุปสรรคในการบริหารงบประมาณรายจ่ายใน
ภาพรวมของทุกๆ ด้านอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหา และอุปสรรคในการบริหาร งบประมาณรายจ่ายระดับสูงสุด คือด้านความไม่คุ้มค่ากับ
เงินท่ีใช้ไป รองลงมา คือ ด้านการใช้จ่ายอย่าง ไม่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และด้านท่ีมีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา และอุปสรรคในการ บริหารงบประมาณรายจ่ายต่ าสุดคือ ด้านขาดความ
เพียงพอของงบประมาณ 

ด้านวัสดุส่ิงของ การน าแนวทางท่ีเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาวัด โดยปัจจัยพื้นฐานการ
บริหาร ด้วย M’s4 วัสดุส่ิงของ (Materials) การรับบริจาควัสดุส่ิงจากประชาชน หรือการจัดซื้อหาจาก
ชุมท่ีมีราคาถูก และมีประสิทธิภาพ เพื่อก่อสร้าง และบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ เรื่องคลังวัสดุ เพื่อ
อ านวยความสะดวก แก่ประชาชนยืม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาสภาพแวดล้อม  เช่น 
ต้นไม้ สัตว์ป่า แม่น้ า ล าคลอง ภูเขา อากาศบริสุทธิ์นั้น นับวันแต่จะลดลงหากใช้ไม่ถนอมผลการวิจัยครั้ง

                                                             
๓ ไวย์เน่ (Wayne), ๑๙๙๙, อ้างใน สุเมธ ภิญญาคง, การจัดการที่มีผลต่อปัจจยัแรงจูงใจในการท างานของ

พนักงาน บริษทั อูช่าสยามสตีลอินดสั ตรียส์จ ากัด (มหาชน). หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ. 
(ปทุมธานี : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๒), หน้า ๗๐.  

๔มณฑิรา เขียวย่ิง และคณะ, การวจิยัเรือ่งองความคาดหวงัและความเปนจรงิในการดแูลสขุภาพผสูงูอายุ
จากครอบครวั, (ขอนแกน : คณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๔๐). 



๑๖ 

 

 

นี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรีลักษณ์ วรรณวิจิตร และคณะ๕ ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการงาน คลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ผลสรุปการวิจัยว่าบุคลากร
ของ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความพึงพอใจในการรับบริการทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
แต่มีปัญหาการให้บริการในระดับปานกลาง ท่ีควรได้รับการปรับปรุงซึ่งได้แก่ จิตบริการท่ีพร้อม
ให้บริการ ของผู้ปฏิบัติงาน ความรวดเร็วในการติดตามเรื่อง การยืมเงินทดรองจ่ายราชการ และการใช้
เวลาใน การเสนอขออนุมัติ ปัญหาดังกล่าว ผู้รับบริการได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรจัดให้มีการอบรม กฎ 
ระเบียบด้านงานคลัง และพัสดุ เน้นการปฏิบัติงาน โดยหาแนวทางเพื่อปฏิบัติให้คล่องตัวยิ่งขึ้น ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานควรมีการปลุกจิตส านึกให้มีความรู้สึกท่ีดีต่องานจะท าให้งานส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

ด้านการจัดการ การน าแนวทางท่ีเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาวัด โดยปัจจัยพื้นฐานการ
บริหาร ด้วย M’s4 การจัดการ (Management) มีการวางแผน การแบ่งงานกันท า จัดเป็นระเบียบ มี
ระบบ มีการส่ังการ ประสานงาน กระจ่ายอ านาจจะต้องเป็นการจัดการท่ีเป็นระบบ ทันสมัย โปร่งใส 
และเทียบเคียงกับมาตรฐาน และปรับวิธีหรือกระบวนการการท างานให้เหมาะสมกับยุคสมัย ตลอดเวลา 
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัฒนพงษ์ น้อยสมมิตร๖ ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อม : กรณีศึกษาในเขตเทศบาลนครระยอง” ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อย
ละ ๕๖.๐๐เพศชาย ร้อยละ ๔๔.๐๐ มีอายุระหว่าง ๑๑-๒๐ ปีร้อยละ ๒๖.๐๐ มีระดับการศึกษา คือ 
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ร้อยละ ๓๑.๕๐ มีอาชีพพนักงานบริษัท ร้อยละ ๓๖.๐๐ มีรายได้
ระหว่าง ๓,๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๕๖.๕๐ ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครระยองระหว่าง 
๑๑-๑๕ ปีร้อยละ ๑๖.๐๐ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมทางโทรทัศน์ร้อยละ ๘๕.๕๐ เคย
เข้าร่วมการประชุม/การอบรมด้านส่ิงแวดล้อม ร้อยละ ๒๐.๐๐ และการรู้ปัญหาส่ิงแวดล้อมในเขต
เทศบาลนครระยอง ในระดับมาก สภาพปัญหาส่ิงแวดล้อมในเขตเทศบาลนครระยอง พบว่า อยู่ในระดับ
มาก นอกจากนี้ ยังพบว่า เพศต่างกันท า ให้การมีส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดล้อมไม่แตกต่างกัน ส่วน
อายุการศึกษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาท่ีอาศัยในเขตเทศบาลนครระยองท่ีแตกต่างกันจะมีส่วนร่วม
ในการรักษา ส่ิงแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ด้าน ส่ิงแวดล้อม การเข้าประชุม/การอบรมด้านส่ิงแวดล้อม และการรับรู้สภาพปัญหาส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชน ท่ีแตกตา่งกัน ท าให้การมีส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดล้อมไม่แตกต่างกัน 

๒) ดา้นสขุภาวะของประชาชน คอื 
ด้านสุขภาวะทางกาย การน าข้อเสนอแนะการบริหารการพัฒนาวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการ

เรียนรู้ด้านสุขภาวะของประชาชน ด้านสุขภาวะทางกาย การมีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจาก
โรคหรือความเจ็บป่วยมีปัจจัยส าคัญ คือ อาหารและโภชนาการครบ ๕ หมู่ ด่ืมเครื่องด่ืมชูก าลังให้น้อย
ท่ีสุด สมรรถนะทางกาย ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพต่าง ท่ีอยู่อาศัยสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีเพียงพอ และ
ดูแลส่งเสริมภาวะสุขภาพ การออกก าลังแต่ละวันให้สม่ าเสมอ   ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลของ 
                                                             

๕วรีลักษณ์ วรรณวิจิตร และคณะ, การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารการคลังของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิจัย ; คณะเกษตรศาสตรว์จิยั ; (การคลัง เชียงใหม่ ; งานวิจัยคณะ
เกษตรศาสตร์, ๒๕๕๐).  

๖พัฒนพงษ์ น้อยสมมิตร, การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาในเขตเทศบาลนคร ระยอง. ปัญหา
พิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ, (วิทยาลัยการบริหารรัฐกจิ, มหาวิทยาลัยบูรพา. 
๒๕๔๘).  



๑๖ 

 

 

สมบูรณ์ จัยวัฒน์ งานวิจัยการวิจัยเรื่อง “การกินเพื่อสุขภาพด้วยหลัก ๙ ประการ” พบว่า หากคนขาด
อาหาร จะท าให้ไม่มีสารอาหารไปสร้าง และหล่อเลี้ยงร่างกายให้เจริญเติบโต ไม่สามารถสร้างภูมิ
ต้านทาน ร่างกายจะอ่อนแออันเป็นบ่อเกิดของโรค การกินที่ดีควรได้ทั้งปริมาณและคุณภาพของ
ประเภท อาหารไม่ควรกินตามสมัยนิยมหรือตามแฟชั่น กินตามแบบตะวันตกเพื่อความรวดเร็ว สะดวก
เช่น ประเภทขนมปัง สเต็ก ซึ่งจะขาดอาหารบางหมู่ไป หากรับประทานแบบไทยๆ จะได้อาหารครบ
หมู่ แต่ต้องกินให้เป็น อาหารท่ีครบหมวดหมู่คือ หมวดข้าว แป้ง นม หมวดเนื้อต่างๆ รวมทั้งถั่วเมล็ด 
แห้ง หมวดผัก หมวดผลไม้หมวดไขมัน การกินแต่ละวันไม่ควรมากเกินความต้องการของร่างกาย  
ดังนั้น เวลากินอาหารควรมีสติไม่ควรตามใจปาก ดังค ากล่าวท่ีว่า “ตามใจปากจะยากนาน” หากการ 
กินอาหารไม่เป็นกินมากเกินความต้องการจะท าให้เกิดโรคอ้วน ควรกินพอดีและหยุดเมื่ออิ่ม ห้ามกิน
ของจุบจิบ หากกินมากเกินความต้องการของร่างกายจะน าไปเก็บสะสมเป็นไขมันซึ่งจะ  แอบแฝงใน
อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดัน  โลหิตสูง 
โรคหัวใจขาดเลือด กินน้อยเกินไปเป็นโรคขาดสารอาหารภูมิต้านทานลดลง๗ ผลการศึกษาครั ้งนี้
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  ดวงฤดี ลาศุขะ  ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื ่อง “ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบการคัดสรรกับการปรับตัวของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุ
ร้อยละ ๕๐.๘๐ ไม่เคยได้รับค าแนะน าเกี ่ยวกับการป้องกันรักษาสุขภาพอนามัยจากแพทย์ และ
พยาบาล ส่วนร้อยละ ๔๙.๒๐ ไม่เคยได้รับการแนะน าเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยส่วนการศึกษาเกี่ยวกับ
การระวังรักษาสุขภาพของตนเองในระดับปานกลาง๘ และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมพร เทพ
สิทธา ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความต้องการของผู้สูงอายุ” ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุ
ประสบปัญหาทางกาย คือ มีสุขภาพทรุดโทรมมีโรคภัยเบียดเบียน มีความต้องการความรู้เพื่อรักษา
ตนเอง และความรู้ท่ีท าให้ตนทันต่อเหตุการณ์เพื่อไม่ให้เป็นคนล้าสมัย และเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการ
เปล่ียนแปลงของวัย และส่ิงแวดล้อมต่างๆ๙  

สุขภาวะทางจิต การน าข้อเสนอแนะการบริหารการพัฒนาวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ด้านสุขภาวะของประชาชน สุขภาวะทางจิต การฝึกอบรมสมาธิ การมีความสุขท่ีได้ช่วยเหลือ และแนะ
ผู้อื่นให้ฝึกจิต เป็นของสภาวะทางจิตใจหรืออารมณ์ เช่น อารมณ์แจ่มใส ปลอดโปร่งไม่มีความกังวล มี
ความสุขเป็นปัจจัยส าคัญ คือ การจัดการกับความเครียด การดูแลไม่ให้เกิดภาวะวิกฤตทางอารมณ์และมี
การฝึกอบรมท าจิตภาวนา ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ มธุริน ค าวงศ์ปิน ศึกษา
ความเครียดวิถีการปรับแก้และแรงสนับสนุนทางสังคมของบุคคลท่ีเคยพยายามฆ่าตัวตายท่ีมารับการ
รักษาท่ีโรงพยาบาลสันป่าตองและโรงพยาบาลสันทรายระหว่าง เดือน มกราคม พ .ศ. ๒๕๔๐ ถึง เดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ จ านวน ๔๐ คนผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ ๕๕ มีความเครียดระดับ

                                                             
๗สมบูรณ ์จัยวัฒน์ และเฉลิมศรี นันทวรรณ, การพยาบาลอนามยัชมุชน, กรุงเทพมหานคร : งานการ

พยาบาลอนามัยชุมชน, (ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ๒๕๕๒). 
๘ดวงฤดี ลาศุขะ, ผลของการออกก าลังกาย และการฝึกการผ่อนคลายต่อระดับความดันโลหิต  และปริมาณ

การใช้ยาในผู้สูงอายุที่มีระดับความดันโลหิตสูงของโครงการศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุ, คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย, (เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๖), หน้า ๕๗.  

๙สมพร เทพสิทธา, บทบาทขององค์กรเอกชนในการแก้ไขปัญหาสังคม และการพัฒนาสังคม, โครงการ
อบรมเพื่อพัฒนาสังคม, (กรุงเทพมหานคร :  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, ๒๕๔๖), หน้า ๕๙-๖๐. 



๑๖ 

 

 

ต่ าวิถีการปรับแก้ท่ีกลุ่มตัวอย่างใช้มากท่ีสุดคือวิถีปรับอารมณ์ร้อยละ ๓๗.๕๐ วิถีการเผชิญหน้ากับ
ปัญหาร้อยละ ๓๕ วิถีบรรเทาปัญหาร้อยละ ๒๕ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ ๕๕ มีแรงสนับสนุนทางสังคม
ระดับสูงโดยเฉพาะด้านความรักใคร่ผูกพันสูงสุดด้านความมั่นใจในคุณค่าแห่งตนมีค่าต่ าสุดส าหรับแหล่ง
สนับสนุนทางสังคมท่ีพบมากท่ีสุดคือญาติหรือบุคคลในครอบครัวร้อยละ ๙๕ บิดามารดาร้อยละ ๙๐ คู่
สมรสหรือบุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลส าคัญในชีวิตร้อยละ ๘๒.๕๐ แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่าแหล่งสนับสนุนทาง
สังคมท่ีพบน้อยท่ีสุดคือพระหรือนักบวชร้อยละ ๒.๕๐๑๐ 

สุขภาวะทางสังคม การน าข้อเสนอแนะการบริหารการพัฒนาวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ด้านสุขภาวะของประชาชน สุขภาวะทางสังคม การได้รับความดูของแล จากสังคมของครอบครอบครัว
และชุมชน โดยการมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน สามารถให้การดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเอื้อ
อาทรเสมอภาค มีความยุติธรรม สันติสุข วัฒนธรรมชุมชน และมีระบบบริการท่ีดีอย่างท่ัวถึง ผล
การศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จันทร์เพ็ญ สัตวาจา ท่ีกล่าวมาข้างต้นกล่าวเฉพาะสุขภาพ
ในทางกาย หากพิจารณาถึงสุขภาพทางใจและสังคมแล้วก็จะได้ข้อสรุปท านองเดียวกัน  คนไทยใน
ปัจจุบันมีปัญหาความเครียดและความรู้สึกกดดันมาก  สะท้อนให้เห็นจากอัตราการฆ่าตัวตายท่ีสูงถึง 
๑๑.๗ คนต่อแสน (มากกว่าอัตราการถูกฆาตกรรมซึ่งมี ๑๐.๙ คนต่อแสน) ในขณะท่ีผู้มีปัญหาทางจิตมี
กว่า ๒ ล้านคน (เฉพาะวัยรุ่น ๑ ใน ๔ มีปัญหาสุขภาพจิต) ความเครียดในทางจิตใจยังอาจวัดได้จาก
จ านวนแหล่งเริงรมย์และสถานบริการต่าง ๆ ซึ่งเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับอัตราการสูบบุหรี่และ
การดื่มสุราท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว จาก ๒๕.๒ ลิตรต่อคนในปี ๒๕๓๕ เป็น ๔๑.๖ ลิตรต่อคนในปี ๒๕๓๕ 
(ยิ่งเบียร์ด้วยแล้วมีอัตราการจ าหน่ายเพิ่มอย่างก้าวกระโดดจาก ๒.๘ ลิตรต่อคนในปี ๒๕๓๐ เป็น ๒๔.๘ 
ลิตรต่อคนหรือ ๖ เท่าตัว) ท้ังนี้ไม่ต้องพูดถึงจ านวนผู้ท่ีติดยาเสพติด๑๑ 

สุขภาวะทางปัญญา การน าข้อเสนอแนะการบริหารการพัฒนาวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ด้านสุขภาวะของประชาชน คือ สามารถให้ค าปรึกษา และข้อคิดท่ีดีแก่ผู้อื่น สนใจศึกษาเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพองค์รวม ตรวจสอบวิเคราะห์ ด้วยทางปัญญา รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง เป็นภูมิคุ้มกันทางสังคม 
สามารถประกอบอาชีพ ผู้มีการศึกษาเปรียบเสมือนมีภูมิคุ้มกันตนเอง และประสบความส าเร็จในชีวิต
เสมอ ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรพินทร์ ชูชม ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การ
วิเคราะห์ปัจจัยทางจิตสังคมท่ีสัมพันธิ์ กับจิตส านึกทางปัญญาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยโดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อเสนอ และตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธิ์เชิงเหตุผลของจิตส านึกทางปัญญาของ
เยาวชนวัยรุ่น ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยทางจิตสังคม ได้แก่การถ่ายทอดทางปัญญาสังคม-อารมณ์ของ
บิดา มารดา (ได้แก่การถ่ายทอดความฉลาดทางอารมณ์การถ่ายทอดการบริโภคด้วยปัญญาและการ
ถ่ายทอดจิตสาธารณะ) การปลูกฝังอบรมทางปัญญาสังคม-อารมณ์จากทางโรงเรียน (ได้แก่บรรยากาศ 
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการปลูกฝ่ังความฉลาดทางอารมณ์จากโรงเรียนการปลูกฝัง การบริโภค
ด้วยปัญญาจากโรงเรียน และการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม และสาธารณะจากทาง  โรงเรียน) 
การเห็นแบบอย่างทางอารมณ์ และพฤติกรรมจากเพื่อน ได้แก่การเห็นแบบอย่างทางอารมณ์จากเพื่อน

                                                             
๑๐มธุริน ค าวงศ์ปิน, สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช), วิทยานิพนธ์ พยาบาลศาสตรมหา

บัณฑิต, (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : กองบรรณานุกรม ๒๕๔๓).  
๑๑จันทร์เพ็ญ สัตวาจา, แนวคิดพนฐาน ทฤษฎแีละกระบวนการพยาบาล. (นนทบุรี : สถาบัน พระบรมราช

ชนก, ๒๕๕๐). 



๑๖ 

 

 

การเห็นแบบอย่างการบริโภคด้วยปัญญาจากเพื่อน และการเห็นแบบอย่างจิต สาธารณะจากเพื่อน และ
การควบคุมตนเอง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความฉลาดทางอารมณ์ จิตส านึกการบริโภคด้วยปัญญา 
จิตสาธารณะ พฤติกรรมเอื้อสังคม ความสามารถในการแก้ไข ปัญหาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนวัยรุ่น 
และองค์ประกอบทางจิตส านึกทางปัญญามีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมเอื้อสังคม ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและคุณภาพชีวิต ของเยาวชนวัยรุ่น กล่าวคือเยาวชนวัยรุ่นท่ีได้รับการถ่ายทอดทาง
ปัญญาสังคม-อารมณ์จาก ครอบครัวโรงเรียน เพื่อน อย่างเหมาะสมมากและมีการควบคุมตนเองสูง จะมี
ความฉลาดทาง อารมณ์จิตส านึกการบริโภคด้วยปัญญาและจิตสาธารณะ สูงตามไปด้วยรวมท้ังมี
พฤติกรรมเอื้อต่อ สังคมสูง มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาสูงและมีคุณภาพ ชีวิตท่ีดีด้วยอิทธิพลของ
การถ่ายทอดทางปัญญาสังคม-อารมณ์จากบิดามารดาครู อาจารย์และเพื่อน กับการควบคุมตนเอง 
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของจิตส านึกทางปัญญาได้ ร้อยละ ๖๙ โดยการถ่ายทอดทางปัญญา
สังคม-อารมณ์ของบิดามารดามีอิทธิพลต่อจิตส านึกทางปัญญาของเยาวชนวัยรุ่นมากท่ีสุดรองลงมา
อิทธิพลของการเห็นแบบอย่างทางอารมณ์และพฤติกรรมจากเพื่อนมีผลต่อจิตส านึกทางปัญญาของ
เยาวชนวัยรุ่น๑๒ โดยภาพรวมของผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อสุธิศา และคณะ ได้
ศึกษาภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของ  อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา ๒๕๔๗ กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๑๐๔ คน ผลการวิจัยพบว่า ภาวะ
สุขภาพด้านร่างกาย ได้แก่ ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต ระดับ น้ าตาลในเลือด ระดับโคเลสเตอรอลใน
เลือด และระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดอยู่ในระดับปกติ ภาวะสุขภาพด้านจิตใจ ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา
สุขภาพจิต ไม่มีปัญหาด้านอาการทางกาย อาการวิตก กังวล และนอนไม่หลับ ความบกพร่องทางสังคม 
และอาการซึมเศร้าอย่างรุนแรง และมีความเครียด ระดับปานกลาง พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยรวม
และพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ สุขภาพด้านความสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ด้านการพัฒนาทาง
จิตวิญญาณ และด้านการจัดการ กับความเครียดอยู่ในระดับมาก แต่ด้านกิจกรรมทางกายและด้าน
โภชนาการอยู่ในระดับปานกลาง ภาวะสุขภาพด้านร่างกาย กับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพไม่มี
ความสัมพันธ์กัน ภาวะสุขภาพ ท่ัวไปและความเครียดกับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพไม่มีความสัมพันธ์
กัน๑๓ โดยภาพรวมการบริหารการพัฒนาวัด ของผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
กริชพัฒน์ ภูวนา ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาชุมชนอยู่ดีมีสุข : กรณีศึกษาบ้านตอนมัน 
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาชุมชนอยู่ดีมีสุขของบ้าน
ตอนมันมี ๔ ขั้นตอน ได้แก่  

๑) สร้างความสัมพันธ์ศึกษาสภาพปัจจุบัน ในปัญหาความต้องการของชุมชน  
๒) วิเคราะห์ปัญหาการพิจารณาความเหมาะสม  
๓) ทดลองการประเมินผลการใช้  

                                                             
๑๒อรพินทร์ ชูชม, การวิเคราะห์ปัจจัยทางจิตสังคมทีสัมพันธ์กบัจิตส านึกทาง, ปัญญาและคุณภาพชีวติของ

เยาวชนไทย. (กรุงเทพมหานคร : สถาบนัวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 
๒๕๔๙), หน้า ๕๓-๕๔.  

๑๓สุธิศา ล่ามช้าง, รัตนาวดี ชอนตะวัน, ฐิติมา สุขเลิศตระกูล และวิภาดา คุณาวิกติกุล. พยาบาลสาร. ปีที่ 
๓๓, ฉบับที่ ๒, เมษายน-มิถุนายน ๒๕๔๙), หน้า ๓๘-๓๙.   



๑๖ 

 

 

๔) การคืนความรู้สู่ชุมชน และรูปแบบสามารถส่งเสริมให้ประชาชนได้ขบคิดปัญหาร่วมกัน 
เพื่อด าเนินกิจกรรมท่ีมีพลังเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป๑๔  

จาากการศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินชีวิตของประชาชน ในจังหวัดระยอง ท่ีเกี่ยวข้องกับ
หลักไตรสิกขา ท้ังจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ โดยเฉพาะการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้น า
ฝ่ายปกครอง ชุมชน แพทย์วิชาชีพช านาญการและอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และ มีการติดตาม ผล
การเปล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรมมาก 

ด้านศีล ประชาชนผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เป็นผู้มีความประพฤติท่ีดีงาม เป็นผู้มีหิริ  และ
โอตตัปปะ และมีการพัฒนาศีลธรรมดีขึ้นอันมีศีล ๕ เป็นเบื้องต้น จากเคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมใน
ด้านต่างๆ มาก่อน เป็นผู้รู้จักส ารวมระวังและรักษากาย วาจา ใจ และอาชีวะของตนให้ถูกต้องดีงาม ไม่
คิดเบียดเบียน ตนเอง และผู้อื่นตลอดจนชุมชน สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา นอกจากนี้บาง
ท่าน ก็พัฒนาตน สู่การประพฤติปฏิบัติธรรม การรักษากาย วาจาและอาชีวะของตนให้สูงขึ้นไป มีการ
ฝึกปฏิบัติในศีล ๕ พรหมจรรย์ และพัฒนาไปสู่ศีล ๘ เป็นต้น และยังเป็นศีลท่ีมีเป้าหมายไปสู่ มรรค ผล 
พระนิพพานหรือการเข้าถึงความเป็นอริยบุคคลตามหลักไตรสิกขาในทางพระพุทธศาสนา ผลการศึกษา
ครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระมหาวรานนท ฐิตนนฺโท ไดท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์
ระหวางศีล ๕ และสันติภาพภายในสังคม” การศึกษาเชิงวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบวา “ศีล” ไมใชกฎ
หมายแตเปนหลักการปฏิบัติเอง เพื่อน าไปสูการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรม อันเปนรากฐานของสังคม 
การด าเนินชีวิตในสังคมตองมีความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมอื่นๆ อีกรวมท้ังมนุษยดวยทุกคน จึงจ าเปนต
องมีความส านึกในตนเองตองควบคุมตนเอง ปรับตน ไมนิยมความรุนแรง และตองมี ความปรารถนาดีต
อกัน๑๕  

ด้านสมาธิ ประชาชนผู้ให้ข้อมูล ในจังหวัดระยอง ส่วนใหญ่ เป็นผู้มีความต้ังมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม ต้ังมั่นในกุศลธรรม มีเมตตา กรุณาและมีความเสียสละมากขึ้น มีจิตใจท่ีดีงาม มีความสุขเบิกบาน
ด้วยผลบุญ เป็นผู้มีความต้ังมั่นในพระรัตนตรัย โดยเฉพาะผู้ท่ีเป็นพุทธบุตรถึงกับปฏิญาณตนถวายชีวิตเป็น
พุทธบูชาแด่พระรัตนตรัยและมีใจมุ่งตรงสู่กระแสพระนิพพานตลอดชีวิต นอกจากนี้ยังมีการฝึกปฏิบัติ
ทางด้านสมาธิ ภาวนา เพื่อพัฒนาจิตอันเป็นบาทฐานสู่อริยธรรมช้ันสูงขึ้นไป ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ สมจิต เกิดปรางค์ ไดท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การน าศีล สมาธิ และปญญา” มาใชใน
กระบวนการกลุม เพื่อพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยี
สุพรรณบุรี” ผลการวิจัยพบวา หลังการทดลอง กลุมทดลองมีการเห็นคุณคาในตนเอง สูงกวากอนการ
ทดลองอยางมีนัยส าคัญทางสถิติหลังการทดลองกลุมทดลองมีการเห็นคุณคาในตนเอง สูงกวากลุ
มควบคุมอยางมีนัยส าคัญทางสถิติเชนกัน สวนระยะติดตามผลกลุมทดลอง มีการเห็นคุณคา ในตนเองสูงกว
าหลังการทดลองอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ และหลังการทดลองพบความส าคัญ อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ

                                                             
๑๔กริชพัฒน์ ภูวนา, รูปแบบการพัฒนาชุมชนอยู่ดีมีสุข : กรณีศึกษาบ้านตอนมัน อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด

มหาสารคาม, วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชายุทธศาสตร์พัฒนาภูมิภาคบัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๔๑), หน้า ๒๙.  

๑๕
 พระมหาวรานนท ฐิตนนฺโท, วิปสสนาภาคปฏิบัต,ิ (กรุงเทพมหานคร : แสวงสุทธิการพิมพ.  ๒๕๔๕) :  



๑๖ 

 

 

ระหวางคะแนนการเห็นคุณคาในตนเอง และคะแนนศีล สมาธิ และปญญา ของกลุมทดลองแตความคงทน
ในชวง ๓๐ วัน ของคะแนนดังกลาวไมพบความสัมพันธกันอยางมี นัยส าคัญทางสถิติ๑๖  

ด้านปัญญา ประชาชนผู้ให้ข้อมูล ในจังหวัดระยอง ส่วนใหญ่ เป็นผู้มีความเห็นชอบใน
ระดับโลกียะ คือ การเช่ือในเรื่อง กฎแห่งกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด เช่ือในปัญญาตรัสรู้ของ
พระพุทธเจ้า มีปัญญาพื้นฐานรู้จักแยกแยะว่าส่ิงใดเป็นกุศล ส่ิงใดเป็นอกุศล ส่ิงใดเป็นบุญ ส่ิงใดเป็นบาป 
มีความพร้อมทางปัญญาท่ีเป็นบาทฐานสู่การพัฒนาตนสู่ธรรมท่ีสูงขึ้นไป สามารถด ารงชีวิตอยู่ด้วย
ปัญญามีจิตใจ ผ่องใส เบิกบานในธรรม ตามฐานะคฤหัสถ์ โดยเฉพาะผู้ท่ีเป็นอุบาสก-อุบาสิกา เป็นผู้
ปฏิบัติธรรมท่ีมุ่งพัฒนาตนสู่ความเป็นอริยบุคคลตลอดชีวิต โดยมีหลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิต ใน
ไตรสิกขา ๓ ประการ จากการศึกษาผลการด าเนินชีวิตของผู้ปฏิบัติธรรมกับหลักไตรสิกขา พบว่า 
สัมมาทิฎฐิ ถือเป็น บุพภาคแห่งการศึกษา เป็นส่วนของปัญญาท้ังในหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ และหลัก
ไตรสิกขา ถือเป็นแกนน าและมีบทบาทในทุกขั้นตอนแห่งกระบวนการของการศึกษาท่ีจะน าไปสู่องค์
มรรคอื่นๆ ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ) ได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “วิถีชีวิตพฤติกรรมสุขภาพ และดูแลสุขภาพองค์รวมของพระสงฆ์ท่ีปรากฏใน
พระไตรปิฎก” ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดตามหลักค าสอนในทางพระพุทธ ถือว่า สุขภาวะ คือ ความสุข
สมบูรณ์ของชีวิต ในทางร่างกาย (กายิกสุข) ทางจิตใจ (เจตสิกสุข) โดยองค์ประกอบเหล่านี้แยกเป็น ๔ 
ด้าน คือ ด้านกาย จิตใจ สังคมและ ปัญญา โดยการท่ีชีวิตของมนุษย์จะเกิดความสุขได้นั้นในมิติ ๔ ด้าน
จะต้องประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน๑๗ ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมจิต เกิดปรางค์ 
ไดท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การน าศีล สมาธิ และปญญา มาใชในกระบวนการกลุม เพื่อพัฒนาการเห็น
คุณคาในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีสุพรรณบุรี” ผลการวิจัยพบวา หลัง
การทดลอง กลุมทดลองมีการเห็นคุณคาในตนเอง สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยส าคัญทางสถิติหลัง
การทดลองกลุมทดลองมีการเห็นคุณคาในตนเอง สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยส าคัญทางสถิติเชนกัน ส
วนระยะติดตามผลกลุมทดลอง มีการเห็นคุณคา ในตนเองสูงกวาหลังการทดลองอยางมีนัยส าคัญทาง
สถิติ และหลังการทดลองพบความส าคัญ อยางมีนัยส าคัญทางสถิติระหวางคะแนนการเห็นคุณคาใน
ตนเอง และคะแนนศีล สมาธิ และปญญา ของกลุมทดลอง แตความคงทนในชวง ๓๐ วัน ของคะแนนดัง
กลาวไมพบความสัมพันธกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ดังนั้น การศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินชีวิตของประชาชน ในจังหวัดระยอง กับหลัก
ไตรสิกขา ท้ังจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ โดยเฉพาะการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้น าฝ่าย
ปกครอง และมีการติดตาม ผลการเปล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรม ให้ครบท้ัง ๓ ขั้นตอน คือ ศีล สมาธิและ
ปัญญา จึงจะเป็นกระบวนการแห่งการศึกษาท่ีสมบูรณ์  
 

                                                             
๑๖

 สมจิต เกิดปรางค, การน าศีล สมาธิปญญามาใชในกระบวนการกลุมเพ่ือพัฒนาการเห็น คุณคาในตนเอง
ของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี. วิทยานิพนธ ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว). 
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. ๒๕๔๓) : บทคัดยอ) 

๑๗พระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ), การศึกษาเชิงวิเคราะห์วิถีชีวิตพฤติกรรมสุขภาพ และการดูแล

สุขภาพแบบองค์รวมของพระสงฆ์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑).  



๑๖ 

 

 

๕.๔ แนวทางและข้อคิดเห็นอื่นๆที่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ 
เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ในการบริหารการพัฒนาวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้

ด้านสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง สรุปโดยรวม ดังต่อไปนี้ 
๕.๔.๑ แนวทางและข้อคิดเห็นอื่นๆที่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ ด้านการบริหารการพัฒนาวัด 

โดยปัจจัยพื้นฐานการบริหาร ด้วย M’s๔ 
การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภวะของประชาชน ในจังหวัด

ระยอง ต้องเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการ” คือ การท าให้กลุ่มบุคคลในองค์กรเข้า
มาท างานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันขององค์กร การจัดการบุคลากร การบริหารการเงินจะ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลัก ๓ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมลงทุน กิจกรรมจัดหาเงินและกิจกรรมด าเนินงาน 
กิจกรรมลงทุน ต้องมีการจัดหาวัสดุส่ิงของตามความต้องการของโครงการ การบริหารจัดการ 
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดการองค์กร การสรรบุคลากร การน าหรือการส่ังการและการควบคุม
องค์กรหรือความพยายามท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน การจัดการทรัพยากรประกอบด้วย การใช้งาน 
และการจัดวางทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน และทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นการบริหารจัดการท่ีดี 
และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น หากคนหนึ่งตัวสูงเอื้อมถึง อีกคนหนึ่งตัวเต้ียเอื้อมไม่ถึง เราอาจ
ต้องวิธีจัดการและการควบคุมจึงเป็นหน้าท่ีหลักทางการบริหารท่ีมีความส าคัญและจะต้องมีระบบการ
บริหารท่ีดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ต้ังแต่เริ่มต้นจนจบ
กระบวนการทางการบริหารการพัฒนา การท าให้กลุ่มบุคคลในองค์กรเข้ามาท างานร่วมกันเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ร่วมกันขององค์กร วิธีการหนึ่งท่ีน่าจะให้ผลดีในการปลูกฝังและการพัฒนา คือ การมี
คุณธรรมจริยธรรม ก็โดยใช้หลักไตรสิกขา เนื่องจากไตรสิกขาเป็นระบบ เป็นกระบวนการในการฝึกฝน 
อบรม ฝึกหัดเพื่อพัฒนาคน  

ด้านสุขภาวะของประชาชน 
การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง 

“ความสุข” หรือภาวะปกติสุข คนท่ัวไปมักนึกถึงเรื่องทางกายเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง สุขภาวะทาง
กายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสุขภาวะท้ังหมดของมนุษย์ เพราะมนุษย์มีท้ังกายและใจ นอกจากนั้นเราแต่
ละคนยังมีชีวิตอยู่ท่ามกลางผู้คน ซึ่งท้ังหมดนี้ล้วนเป็นองค์ประกอบท่ีส่งผลถึงสุขภาวะของเรา นับเป็น
เรื่องน่ายินดีท่ีสังคมไทย ได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องสุขภาพเพิ่มมากขึ้น มีการรณรงค์กันอย่าง
มากมาย แต่ก็มุ่งเน้นและจ ากัดอยู่เฉพาะเรื่องสุขภาวะทางกาย (การรักษาสุขภาพ และการออกก าลัง
กาย) ประกอบกับสังคมไทยท่ีขับเคล่ือนด้วยกระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยมผู้คนพึงพอใจ และแสวงหา
เรื่องทางกายภาพวัตถุเป็นด้านหลัก น ามาซึ่งปัญหาต่างๆ มากมาย ท้ังปัญหาในระดับบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาวะด้านต่างๆ (กาย จิต สังคม) ต่อเนื่องตามมาอย่างมิส้ินสุด  เป็นส่วน
ส าคัญท่ีก่อให้เกิดภาวะบกพร่องทางภูมิคุ้มกันของสังคม ท าให้ผู้คนและสังคมอ่อนแอประสบปัญหา และ
ความทุกข์มากมายเป็นเรื่องน่าห่วงใยเป็นอย่างยิ่งท่ีคนไทยและสังคมไทยยังต่ืนตัวและมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องสุขภาวะทางปัญญากันน้อยมาก จึงเป็นเรื่องส าคัญเร่งด่วนท่ีจะต้องสร้างเสริมให้คนไทย
และสังคมไทยมีสุขภาวะทางปัญญา นั่นคือ การใช้ปัญญาในหลากหลายพื้นท่ี และหลากหลายรูปแบบ 
กิจกรรม ท้ังท่ีเป็นโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่หรือเป็นการแตกหน่อต่อยอดหรือพัฒนาต่อจากงานเดิม
ท่ีท าได้ผลดี พร้อมไปกับการสร้างและพัฒนา ท้ังกลุ่มบุคคลและเครือข่าย รวมท้ังการส่ือสารเผยแผ่ ให้
สังคมไทยได้รับรู้ และเห็นคุณค่าในเรื่อง สุขภาวะทางปัญญาหรือสุขแท้ด้วยปัญญา (ฉลาดใช้ชีวิต ฉลาด

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1


๑๖ 

 

 

มีความสุขด้วยการมีทัศนคติท่ีถูกต้อง) มากยิ่งขึ้น จะต้องด าเนินตามหลัก ๓ ประการ คือ ๑) การสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับบุคคล ชุมชนและสังคม ในการควบคุมปัจจัยท่ีจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ ๒) การ
จัดบริการในบุคคลกลุ่มบุคคล ในชุมชน เป็นการบริการระดับปฐมภูมิ ๓) การประสานงานกับหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อบริหารพัฒนาวัด ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนด้านสุขภาวะของประชาชน 

 
๕.๕ ข้อเสนอแนะ  

ผลการวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาวะของ
ประชาชน ในจังหวัดระยอง” ท าให้ได้ข้อเสนอจากผู้ให้ข้อมูลท่ีมีสาระส าคัญ ในประเด็นหลัก แก่ผู้วิจัย 
และหน่วยงานปฏิบัติการเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารการพัฒนาวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน
สุขภาวะของประชาชน ดังนี้  

๕.๕.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
๑) ควรเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ และประชาชน ท่ีมีความรู้ความสามารถได้มีส่วนร่วมในการ

บริหารการพัฒนาวัด เพื่อการด าเนินงานต่างๆ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้   
๒) ผู้บริหารวัดควรมีการก าหนดนโยบาย มีแผนแม่บทอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และ

สามารถน านโยบายไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมเห็นได้อย่างชัดเจน และเกิดประโยชน์สูงสุดกับวัด 
๓) การบริหารการพัฒนาวัด ควรส่งเสริมทรัพยากรบุคลากรภายในและภายนอกบริเวณวัด 

ควรจะมีระบบแบบแผน ท้ังทางด้านทรัพยากรบุคคล และการเงินให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อสอดรับกับการ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และมีการประเมินผล เพื่อเพิ่มศักยภาพการท างาน อันเป็นการ
ส่งเสริม และการพัฒนาบุคลากรท้ังด้านกาย จิตใจและปัญญา  

๕.๕.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
๑) เรื่องระเบียบวินัยของวัดและสงฆ์ให้มีความประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมแก่สมณะสารูป 

เพื่อสร้างบทบาทของวัดและพระสงฆ์ให้เป็นไปตามคาดหวังของสังคม  วัดควรจัดระบบการบริหารใน
เรื่องงบประมาณรายรับ-รายจ่ายภายในวัด โดยมีตัวแทน มีป้ายแสดงบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจ าเดือน 
ประจ าปี ไว้ในสถานท่ีโล่งแจ้งภายในวัด 

๒) การบริหารการพัฒนาวัด บุคลากรควรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี มีภาวะ
ความเป็นผู้น าท่ีน่าเส่ือมใส น่าเคารพ ศรัทธา ประพฤติตนเหมาะสมแก่สมณะสารูป เพื่อสร้าง
หลักประกันในความเจริญมั่นคงของวัด และพระพุทธศาสนาสืบต่อไป  

๓) การบริหารการพัฒนาวัด ควรรับฟังค าเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ได้ เพื่อน ามาปรับปรุง
แก้ไขในการบริหารการพัฒนาวัด ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ควรจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการบริหาร
การพัฒนาวัด เพื่อเพิ่มทักษะในการส่งเสริมสุขภาวะ และแหล่งเรียนรู้แก่นักศึกษา และเยาวชนหรือ
ประชาชน (สวนพฤกษศาสตร์ พันธุกรรมของพืชนานาชนิด และพืชประจ าถิ่น 

๕.๕.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  
การวิจัยในครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะการด าเนินการวิจัยในประเด็นต่อไปนี้  
๑) ควรศึกษา การน าหลักธรรม (ไตรสิกขา) ทางพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้ในการบริหารการ

พัฒนาวัด ให้มีประสิทธิภาพในยุคโลกาภิวัตน์ และทันเหตุการณ์ในปัจจุบัน  
๒) ควรศึกษา เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารการพัฒนาวัด ในพระพุทธศาสนาในเชิง

เปรียบเทียบกับอดีตจนถึงปัจจุบัน (เน้นเรื่องสุขภาวะ)   



๑๖ 

 

 

๓) ควรศึกษา ความคิดเห็นของบุคลากรท้ังภายใน และภายนอกต่อการบริหารการพัฒนาวัด 
มีความแตกต่างกับความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนในด้านต่างๆ เพื่อน าข้อมูลมาเปรียบเทียบปรับปรุง 
และการบริหารการพัฒนาวัด เพื่อสุขภาวะของประชาชน ต่อไป 

 
 
 

 



๑๗๙ 

 
บรรณานกุรม  

 
๑. ภาษาบาลี - ไทย 
 ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐.  กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
มหามกุฎราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถาแปลชุด ๙๑ เล่ม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา

มกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 
 ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 
(๑) หนังสือ : 

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือการบริหารศึกษาคณะสงฆ์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ กรม
ศาสนา. ๒๕๓๘.  

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.วัด ส่งเสริมสุขภาพ : แนวคิดและการดําเนินงาน. พิมพ์ครั้งท่ี ๕.
กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, ๒๕๕๐. 

กรมสุขภาพจิต. คู่มือความรู้สุขภาพจิตสําหรับพระสงฆ์ . กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกิจการโรงพิมพ์
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, ๒๕๔๗. 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข.แนวทางการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุข
บัญญัติแห่งชาติในสถานศึกษา. นนทบุรี : บริษัท โอ-วิทย์ (ประเทศไทย) จํากัด, ๒๕๕๒. 

กิตติมา ปรีดีดิลก. ศัพท์การบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๐.  
ฉัตยาพร เสมอใจ. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์จุฬาลงกรณราช 

วิทยาลัย. ๒๕๔๙.  
เฉลิมพล  ตันสกุล. พฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข. พิมพ์ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสุขศึกษา 

และพฤติกรรมศาสตร์. ๒๕๔๓.  
ทินพันธ์ นาคะตะ. พระศาสนากับสังคมไทย. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : สหายบล็อกการพิมพ์.  

๒๕๔๓.  
แกว ชิดตะขบ. คู่มือพุทธศาสนิกชน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สํานักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติ.  

๒๕๔๙.  
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. ผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการพัฒนาข้อนโยบาย. ร่างแผนยุทธศาสตร์แห่ชาติ. ว่า 

ด้วยระบบสุขภาวะชุมชน. คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ. ๒๕๕๖.  
จรวยพร ธรณินทร์.การเสริมสร้างสุขภาพคนยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร : SPF. พริ้นต่ิงกรุ๊ป, ๒๕๓๘. 
จงจิตร  อังคทะวานิช. ถวายอาหารเข้าพรรษาอย่างไร ให้อิ่มบุญ. จุฬาสัมพนัธ์. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย. ปี ๕๕ ฉบับ ๒๕, ๒๕๕๕. 
จันทรานี สงวนนาม, เอกสารประกอบการสอนบรรยายหลักสูตรผูบริหารสถานศึกษาระดับสูง. (ม.ท.ป)  

๒๕๓๖.  
จรวยพร ธรณินทร์. ออกกําลังกาย และกี่ฬาเพื่อสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : บริษัท เลิฟแอนด์ลิฟเพรส.   

๒๕๓๔.  
 



๑๘๐ 

 
 บรรณานกุรม (ต่อ) 

 
จุมพล สวัสดิยากร. หลกัการบรหิารและมนษุยสมัพนัธ.์ กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สุวรรณภูม.ิ ๒๕๔๒. 
เฉก  ธนะศิริ. อยู่อย่างไรให้อายุเกินร้อยปี. กรุงเทพมหานคร : เมดิคัลมีเดีย. ๒๕๔๐. 
เฉลิมพล  ตันสกุล. พฤติกรรมศาสตร์สาธารสุข. พิมพ์ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสุขศึกษาและ

พฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์. วิทยาลัยมหิดล. ๒๕๔๓. 
ชาญวิทย์ วสันต์ธนรัตน์. โครงการสนับสนุนวัดเป็นศูนย์กลางสร้างสุขภาพของชุมชน. กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๕. 
ชูชัย ศุภวงศ์. คู่มือการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ที คิว 

พี จํากัด, ๒๕๕๒.  
ณัญฐพันธ์ เขจรนันทน์. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์จุฬาลงกรณราช 

วิทยาลัย. ๒๕๔๙.  

ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล. ๒๕๔๙. อ้างถึงใน ประเวศ วะสี. สุขภาพในฐานะอุดมการณของมนุษย. พิมพครั้ง 
ท่ี ๓. นนทบุรี : สํานักงานปฏิรูปสุขภาพสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. ๒๕๔๓. 

ดุษฎี  สุทธปรียาศรี. ความสัมพันธ์ ปัญหาโภชนาการและพฤติกรรมมนุษย์ ในโภชนศาสตร์สาธารณสุ,  
พิมพ์ครั้งท่ี ๑๐. หน่วย ๒ นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ๒๕๔๙. 

ดลพัฒน์ ยศธร และคณะ. (มปป.) รูปแบบการศึกษาเพื่อพัฒนาท่ียั่งยืนตามแนวพุทธศาสตร์. ศูนย์ 
เทคโนโลยีและการสื่อสาร. สํานักงานปลัด : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ 
มนุษย์. ๒๕๕๒.   

ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์. พุทธศาสนากับสังคมไทยปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วิถีทัศน์. ๒๕๔๕.  
ทองทิพยา วิริยะพันธุ์. กลยุทธ์การสร้างความโดดเด่นสําหรับผู้บริหาร. กรุงเทพมหานคร : อินฟอร์มิ 

เดียบุ๊กส์. ๒๕๔๖.  
ทองหล่อ เดชไทย และเด่น ชะเนติยัง. หน่วยที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสาธารณสุข. นนทบุรี :  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ๒๕๓๕.  

ธนจรส พูนสิทธิ์ และวีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์. การจัดการองค์การและการบริหาร. กรุงเทพมหานคร :  
สหธรรมิกการพิมพ์. ๒๕๔๑.  

ธงชัย สันติวงษ์ และสมคิด บางโม. การบริหารงานบุคคล. พิมพ์ครั้งท่ี ๙. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา 
พานิชย์. ๒๕๔๒.  

นิคม มูลเมือง. การส่งเสริมสุขภาพ :  แนวคิดก้าวหน้าของผู้ประกอบวิชาชีพทางสุขภาพ. มหาวิทยาลัย
บูรพาชลบุรี. ๒๕๔๑. 

นภัสวรรณ ทัศนาญชลี. การนิเทศที่มีผลตอการใชไตรสิกขาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู.   
กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ สถานบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ๒๕๔๕.  

บุญทัน ดอกไธสง. การจัดการองคการ. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยี 
ชนบท. ๒๕๓๗.   

บุญใจ ศรีสถิตนรากูล. ระเบียบวิธีการวิจัย ทางพยาบาลศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : ยูแอนด์ไอ อินเตอร์
มีเดีย, ๒๕๕๓. 

 



๑๘๑ 

 
บรรณานกุรม (ต่อ) 

 
ประภาเพ็ญ สุวรรณ. ทัศนคติการจดัการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอนามัย. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร 

: พีรพัฒนา, ๒๕๔๒. 
ประเวศ วะสี.บนเส้นทางใหมก่ารสง่เสรมิสุขภาพอภวิฒันช์ีวติและสงัคม. พิมพ์ครั้งท่ี ๒.  กรุงเทพมหานคร 

: บริษัทดีไซร์ จํากัด, ๒๕๔๐. 
ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์. นิยามศัพท์การส่งเสริมสุขภาพ, ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๑. สถาบันวิจัยระบบ 

สาธารณสุข, กรุงเทพมหานคร ; สถาบันวิจัย. ๒๕๔๑.  
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พ.ศ. ๒๕๒๕. พิมพ์ครั้งท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์.  

๒๕๔๘.  
พระราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕. ฉบับพิมพ์ครั้งท่ี ๕. 

กรุงเทพมหานคร : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ จํากัด, ๒๕๕๐.  
พุทธทาสภิกฺขุ, ธรรมในฐานะเปนเครื่องมือสรางคนสรางชาติ และสรางโลก, (กรุงเทพมหานคร : โรง 

พิมพ์แสงธรรม. ๒๕๓๙.  
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). หนังสือพุทธธรรมฉบับปรับปรุง และขยายความ. พิมพ์ครั้งท่ี ๑๕.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๕.  
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต). พทุธวธิบีรหิาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙.  
พระธรรมวรเมธี (สุชิน อคฺคชิโน). กล่าวในกองพุทธศาสนสถาน. โครงการคนรักษ์วัด. สํานักงาน 

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ. ๒๕๕๐.  
พระเทพเวที (ประกอบ ธมฺมเสฏฺโฐ) ป.ธ.๙ ภาค ๑๓. การอบรมเจ้าอาวาสใหม่. หนังสือพระราชบัญญัติคณะสงฆ์

และกฎมหาเถรสมาคม. กรุงเทพมหานคร : วัดชนะสงคราม เขตพระนคร, ๒๔๕๑. 
พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต). การพัฒนาวัดแบบพอเพียง. จัดพิมพ์ และเผยแผ่ โดย 

ทุนพัฒนาวัด ภาค ๑๓. กรุงเทพมหานคร : วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร. ๒๕๕๒. 
พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล). การบริหารวัด. พิมพ์ครั้งท่ี ๘. นครปฐม : เพชรเกษมการ พิมพ์.  

๒๕๔๘.  
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, ดร. การถวายอาหารเข้าพรรษาอย่างไรห้อิ่มบุญ. สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๕. 
พระมหาสมจิตต์  สมฺมาปญฺโญ. เก็บเพชรจากคัมภรีพ์ระไตรปฎิก. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย. ๒๕๔๒. 
พระมหาสมทรง สิรินธโร และคณะ. บทบาทของวัดและพระสงฆ์ไทยในอนาคต. กรุงเทพมหานคร :  

บริษัทเคล็ดไทย จํากัด. ๒๕๕๒. 
พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ. พระพุทธศาสนากับการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม . พิมพ์ครั้งท่ี  ๒.  

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๔๔.  
พระอวยชัย อินศรีเมือง. ปัจจัยท่ีช่วยส่งผลต่อความสําเร็จในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน. ศึกษา 

เฉพาะกรณี : วัดในเขตอําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม. การศึกษาค้นคว้าอิสระศิลปะ 
ศาสตร์. สาขาไทยคดีศึกษากลุ่มสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ๒๕๔๒. 
 



๑๘๒ 

 
 

บรรณานกุรม (ต่อ) 
 

พงศธร สุกิจญาณ, อ้าง ศรีมงคล เทพเรณู. ทักษะ และเทคนคิการสอน. กรงุเทพมหานคร : คณะครุ 
ศาสตร์ สถานบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  ๒๕๔๕.   

พิทยา บวรวัฒนา. หลักการบริหารเบื้องต้นในการเชิงบูรณาการณ์. นนทบุรี : สํานักงานข้าราชการพล 
เรือน. ๒๕๔๖.  

พินิจ กุลวณิชย์. การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ. ในคู่มือการส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ. ๑๑- 
๑๓. สํานักงานส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัย. บรรณาธิการ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การ 
ส่งเคราะห์ทหารผ่านศึก. ๒๕๔๐.  

ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ. หลัก และทฤษฎีการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 
รามคําแหง. ๒๕๔๒.  

มานพ  ประภาษานนท์. แข็งแรง-อายุเกิน ๑๐๐ ด้วยวิธีรักษาสุขภาพแบบองค์รวม. กรุงเทพมหานคร  :  ชบา 
พับลีชช่ิง เวิร์กส. ๒๕๕๐. 

มัลลิกา ตนสอน และสมยศ นาวีวีการ. การจัดการยุคใหม. กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอรเน็ทจํากัด.  
๒๕๔๕.  

เมธี พงษ์กิตติหล้า. คู่มือการดูแลสุขภาพโรคอันตรายที่ควรทราบแนวทางการป้องกันพร้อมวิธีรักษา.  ผอ.กอง
อนามัยการเจริญพันธ์ กรมอนามัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เล่ียงเช่ียงจงเจริญ. ๒๕๔๒. 

ยรรยง ธรรมธัชอารีย์. การวางแผนธุรกิจด้วยระบบงบประมาณแนวใหม่. สํานักงานสาธารในเครือ 
บริษัท. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์วิญญูชน จํากัด. ๒๕๔๘.  

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพมหานคร :  
ราชบัณฑิตยสถาน. ๒๕๔๘.  

เรวัตร ชาตรีวิศิษฏ์. เอกสารประกอบการอบรมการบริหารจัดการภายใต้ภาวะวิกฤติ.  TMA Thaiand  
Management Association. กรุงเทพมหานคร : ๒๕๕๐.  

ลลิตา ธีรศิริ. บําบัดโรคด้วยแพทย์ทางเลือก. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร ; บริษัทรีดเตอร์ ไดเจสท์  
ประเทศไทย. ๒๕๔๔.  

วาสนา คุณาอภิสิทธิ์. วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. บทความเรื่องสุขภาพ คือ  
อะไร ทําไมต้องสุขภาวะศึกษา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ. ๒๕๔๗.  

วันเพ็ญ วรรณโกมล. การสอนสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏ 

ธนบรุี. ๒๕๔๔. 
วรศักดิ์ เพียรชอบ. หลักและวิธีการสอน วิชาพลศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช.  ๒๕๕๓.  
วิบูลย์ โตวณะบุตร. หลัก และทฤษฎีการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง.  

๒๕๔๒.  
วิชิต เปานิล. พุทธกระบวนทัศน์เพื่อสุขภาพและการเยียวยาในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : สถาบัน วิจัย 

ระบบสาธารณสุข. ๒๕๔๖.   
วิชัย โถสุวรรณจินดา. ครบเครื่องเรื่องบริหารธุรกิจขนาดยอม. กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริม 

เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). ๒๕๔๖. 



๑๘๓ 

 
 

 บรรณานกุรม (ต่อ) 
 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการบริหารทองถิ่น : สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส  
ญี่ปุ่นและไทย  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโฟรเพซ, ๒๕๔๕),  

วิโรจน์ สารัตนะ และสมยศ นาวีการ. การบริหารตามหลักการทฤษฎีและประเด็นทางการศึกษา .  
กรุงเทพมหานคร : ทิพยวิสุทธิ์. ๒๕๔๕.  

ศจี อนันต์นพคุณ. กลวิธีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ. สงขลา : ชลบุตรกราฟฟิก. ๒๕๔๒.  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธรรมสาร จํากัด.  

๒๕๔๕.  
วาสนา คุณาอภิสิทธิ์. สุขภาพ คืออะไร ทําไมต้องสุขภาวะศึกษา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนท

รวิโรฒ, ๒๕๔๗. 
ศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต. ปราณปรียา โคสะสุและศิรดา ศรีโสภา. สุขภาวะของพระภิกษุสงฆ์ในจังหวัด

อุบลราชธานี. ศูนย์อนามัยท่ี ๗ จังหวัดอุบลราชธานี. ๒๕๕๒. 
ศิวาภรณ์ อุบลชลเขตต์. การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ. เชียงใหม่ : ภาควิชาเวชศาสตร์ ชุมชน คณะแพทย์

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ๒๕๓๒. 
ศิวพร อึ้งวัฒนา. กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข แนวคิดสุขภาพองค์รวม. คณะพยาบาลศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ๒๕๔๖.  
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ. การพัฒนาสุขภาพหรือภาวะที่มุ่งสู่ทิศทางพระราชบัญญัติ

สุขภาพแห่งชาติ. นนทบุรี : สถาบัน การวิจัยระบบสาธารณสุข. ๒๕๕๐. 
สํานักงานส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย. การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ. คู่มือการสง่เสรมิการออกกาํลังกาย

เพื่อสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึก, ๒๕๔๐.  
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). สุขภาพแท้ด้วยปัญญา วิถีชีวิตสู่สุขภาวะทาง 

ปัญญา. พิมพ์ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : เครือข่ายพุทธิกา. ๒๕๕๒. 
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปญฺโญ). กล่าวในกองพุทธศาสนสถาน. การพัฒนาวัด 

ตามหลักพระพุทธศาสนา. สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. ๒๕๕๐.  
สนธยา พลศรี. ทฤษฎี และหลักการพัฒนาชุมชน. พิมพ์ครั้งท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์โอเด้ียนส 

โตร์. ๒๕๔๗.  
สมจิตร  หนุเจริญกุล. การสง่เสริมสุขภาพ แนวคิดทฤษฎีและการปฏิบัติการพยาบาล. นครศรีธรรมราช : 

บรรณาธิการนครศรีธรรมราช, ๒๕๔๔. 
สมคิด บางโม. การบริหารงานบุคคล. พิมพ์ครั้งท่ี ๙. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิชย์. ๒๕๔๒.  
สุชา และสุรางค์ จันทร์เอม. จิตวิทยาทั่วไป. พิมพ์ครั้งท่ี ๑๐. กรุงเทพมหานคร : ไทยพัฒนาพาณิชย์.  

๒๕๔๐.  
สุรพล สุยะพรหม. ผศ.ดร. และคณะ. ทฤษฎีองคการและการจัดการเชิงพุทธ. พิมพครั้งท่ี ๑.   

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๕.  
สุภกร   บัวสาย.  ออกกาํลงักายเพือ่สขุภาพ ออกกาํลังกายเป็นยาวิเศษ.  กรุงเทพมหานคร : หมอชาวบ้าน บจก, ๒๕๔๔. 

 



๑๘๔ 

 
บรรณานกุรม (ต่อ) 

 
อุทัย สุดสุข. สาธารณสุขในพระไตรปฎิก บูรณาการรสูสุ่ขภาพด ีชีวีสุข. กองศึกษากรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ. 

กระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เทพประทานการพิมพ์. ๒๕๕๒. 
อนันต์ เกตุวงศ์. การบริหารการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. ๒๕๔๓.  
อํานวย แสงสว่าง. การจัดการทรัพยากรมนุษย์. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : อักษรพิพัฒน์การพิมพ์ 

๒๕๔๔. 
เอื้อมพร ทองกระจาย. การดูแลสุขภาพตนเองแนวคิดและการประยุกต์. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล. 

๒๕๓๒. 
 

 (๒) บทความ/วารสาร 
เกรียงศักด์ิ  ธนอัศวนนท์. การศึกษารูปแบบหมู่บ้านสร้างเสร้มสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของชุมชน อําเภอ

เด่นชัย จังหวัดแพร่. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. ๑ (๓-๔) : ๒๕๕๐. 
วาสนา คุณาอภิสิทธิ์. สุขภาพคืออะไรทําไมต้องสุขภาวะศึกษา. บทความ. วันสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. กรุงเทพมหานคร  ; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
๒๕๔๗.  

ชูชาติ อารีย์จิตรานุสรณ์. บุหรี่อันตรายท่ีถูกมองข้าม. วารสารโรคมะเร็ง. ปีท่ี ๑๓, ฉบับท่ี ๕๐. ๒๕๔๐. 
เช่ียวชาญ สระคูพันธ์ และคณะ. การพัฒนาการบันทึกเวชระเบียนโดยการมีส่วนร่วมของสหวิชาชีพ 

โรงพยาบาลเมืองสรวง. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. ๒ (๒) : ๒๕๕๐. 
ดิเรก  ขาแป้น. รูปแบบบริการผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงแบบองค์รวมของหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัด

พิจิตร. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. ๑ (๓-๔) ฉบับเสริม. ๒๕๕๐. 
ทวีทอง หงส์วิวัฒน์. แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพ. วารสารสุขศึกษา. ปีท่ี ๑๔” ฉบับท่ี ๕ : ๒๕๓๔. 
ทัศนา  บุญทอง. แนวคิดของการดูแลสุขภาพตนเองกับการพัฒนาสุขภาพของประชาชน . สารสภาการ

พยาบาล.  ๒๕๓๔. 
ธวัชชัย  ใจคําวัง และนันทนา  พุ่มพวง. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความร่วมมือในการรักษาผู้ป่วย โรคเบาหวานโรง พยาบาล

สมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดเชียงราย. วารสารระบบสาธารณสุข. ๒ (๒) ฉบับเสริม. ๒๕๕๐.  
ธีระ ล่ิมศิลา. บุหรี่มะเร็งปอดการสูญเสียสุขภาพชีวิตและการสูญเสียเศรษฐกิจ. วารสารการวิจัยระบบ

สาธารณสุข. ปีท่ี ๒ ฉบับท่ี ๒. ๒๕๓๗. 
ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์. พฤติกรรมสุขภาพและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ. เอกสารการสอน. ชุดวิชาสุข 

ศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ. ๒๕๔๔.  

นิชนันท์  มรกตเขียว. การสร้างพลังจิตในการทํางาน. ข่าววารสารสุขภาพจิต. ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๔. ๒๕๔๐. 
ปรีดา  แต้อารักษ์และคณะ.  ทบทวนการกระจายอํานาจด้านสาธารณสุข ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นระหว่างปี 

๒๕๔๐-๒๕๕๐. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. ๒ (๒). ฉบับเสริมท่ี ๓. ๒๕๕๐. 
บรรณานกุรม (ต่อ) 

 
ประเวศ วะสี. ทิศทางแพทย์แผนไทยกับความอยู่รอดในระบบแข็งขันเสรี. ใน วารสารโรงพยาบาลชุมชน.  

ปีท่ี ๑๐ (๑), ๒๕๕๑. อ้างถึงในประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์. ๒๕๕๒.  



๑๘๕ 

 
มานพ  ศิริมหาราช. เปิดผลวิจัยสุขภาพพระสงฆ์ไทย อ้วน-เบาหวาน-ความดันและสารพัดโรครุมเร้า. วารสาร 

กรมการแพทย์สาธารณสุข. โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่. ๒๕๕๕. 
ยุพยง  พรหโมบล, สุรีย์รัตน์  นิธิภัทธารัตน์และสุภาภรณ์  ตันติวณิชย์กุล. การพัฒนาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

สําหรับพระสงฆ์. วารสารกรมการแพทย์. ๒๕๔๘.  
สมจิตต์  สุวรรณทัศน์. การวิจัยทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ. วารสารสุขศึกษา. ปีท่ี ๑๔. ๒๕๔๓.  
สุปรียา  ตันสกุล. กระบวนการเรียนรู้กับการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ. วารสารการส่งเสริมสุขภาพ 

อนามัยและสิ่งแวดล้อม. ปีท่ี ๒๔. ฉบับท่ี ๔. ๒๕๔๔.  
สุรจิต  สุนทรธรรม. การตรวจสุขภาพถึงเวลาต้องคิดกันใหม่ ไม่เจ็บตัว ไม่เสียใจโดยไม่จําเป็น”. วารสาร

หมอชาวบ้าน. ปีท่ี ๒๑. ฉบับท่ี ๒๔๙. ๒๕๔๓.  
อัญชลี  ประคําทองและอรพรรณ  สุนทวง. การประเมินผลโครงการดําเนินงานสุขภาพจิตโดยพระสงฆ์

โรงพยาบาลมหาสารคราม จังหวัดมหาสารคราม. เอกสารประกอบการประชุม วิชาการกรม
สุขภาพจิต. ครั้งท่ี ๗. ๒๕๔๔. 

 

(๓) งานวิจัย  
จาริณี ยศปัญญาและวันเพ็ญ ศิวารมย์. รูปแบบการดูแลสุขภาพองค์รวมของพระภิกษุ -สามเณรวัด 

ส่งเสริมสุขภาพในพื้นท่ีรับผิดชอบศูนย์อนามัยท่ี ๖ ขอนแก่น. รายงานวิจัย. ขอนแก่น : กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข. ๒๕๕๐. 

เฉียบ ไทยยิ่ง. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน  
กรณีศึกษาภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : กอง 
แผนงานกรมการศาสนา. ๒๕๔๑. 

นรินทร์  สังข์รักษา และคณะ. เรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนในจังหวัดนครปฐม. งาน 
การวิจัย. สํานักงานสาธารณสุขจังหวันครปฐม. ๒๕๕๒.  

ปัณณธร  ชัชวรัตน์. งานวิจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของพระสงฆ์ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดพะเยา. รายงาน 
วิจัย. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี : สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข. ๒๕๕๓. 

ประกอบ กรรณสูตร. สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร :  ด่านสุท
ธาการพิมพ์. ๒๕๔๒. 

ปณิธาน  หล่อเลิศวิทย์. นิยามศัพท์ส่งเสริมสุขภาพ. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร  :  ๒๕๔๑ 
พินิจ กุลวณิชย์. การสร้างเริมสุขภาพครบวงจร. ฝ่ายวิจัยสาธารณสุข. ภาควิชาการอนามัยครอบครัว :  

มหาวิทยาลัยมหิดล. ๒๕๔๗.  
พิทยา จารุพูนผล. สุขภาวะของพระภิกษุสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานคร. รายงานวิจัย. จากการตรวจสุขภาพ

ของพระสงฆ์ ท่ีเข้าโครงการ. ๒๕๔๘. 
ภัทรพร สิริกาญจน์. หน้าท่ีของพระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ แนวคิดและบทบาทของพระคําเขียน สุวณฺโณ. ใน 

การพัฒนาชุมชน. งานวิจัยเสนอต่อสถาบันไทยกรณีศึกษา.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ๒๕๓๘. 
 

บรรณานกุรม (ต่อ) 
 

เรณา พงษ์เรืองพันธ์. การวิจัยพยาบาล. มหาวิทยาลัยบูรพา : คณะพยาบาลศาสตร์ พิมพ์ครั้งท่ี ๓. ชลบุรี. 
๒๕๔๙. 



๑๘๖ 

 
รุจินาถ อรรถสิษฐ์. สถานการณ์จัดการความรู้ และวิจัยภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพ . ใน รัชนี จันทร์ 

เกษ, (บก.). รายงานสถานการณ์การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน. ๒๕๕๐.  
วุฒินันท์  กันทะเตียน. ความเช่ือเรื่องของกรรมในวิถีชีวิตในสังคมไทย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย. ร่วมกับสํานักงานคระกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีวิจัยการสัมมนาผลงานวิจัย. วิทยานิพนธ์ดีเด่น. นักวิจัย
บัณฑิตวิทยาลัย (มจร.). ๒๕๕๕.  

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ชาติ. การพัฒนาสุขภาพหรือภาวะท่ีมุ่งสู่ทิศทาง. สถาบันการวิจัย 
ระบบสาธารณสุข. ตําบลลาดขวัญ อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี. ๒๕๕๐. 

สุนันท์ แสวงทรัพย์ และวันเพ็ญ  แก้วปาน. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของ
พระสงฆ์ จังหวัดนครนายก. รายงานวิจัย. นครนายก : โรงพยาบาลนครนายก. ๒๕๕๔.  

สุพร อภินันทเวช และศิราณี ศรีใส. สุขภาวะพระภิกษุสงฆ์แบบองค์รวม. ภาควิชาอนามัยครอบครัว และ
ฝ่ายวิจัยคณะสาธารณสุข. มหาวิทยาลัยมหิดล. ๒๕๔๗.   

อุบล เล้ียววาริณ. ผลของการฝึกอบรมตามแนวพุทธตอจิตลักษณะและลักษณะทางพุทธของบุคคลในวัย 
ผู้ใหญ่. คณะครุศาสตรสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา. งานวิจัย. สํานักวิจัย : สถาบันราชภัฏสวน 
สุนันทา, ๒๕๔๒.  
 

(๔) วิทยานิพนธ์ 
กิตติญา พรมรัตน์. การบริหารจัดการพื้นท่ีบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนมาบตาพุด. ปัญหาพิเศษรัฐ 

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชานโยบายสาธารณะ. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  
มหาวิทยาลัยบูรพา. ๒๕๔๘.   

กริชพัฒน์ ภูวนา. รูปแบบการพัฒนาชุมชนอยู่ดีมีสุข : กรณีศึกษาบ้านตอนมัน อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด 
มหาสารคาม. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชายุทธศาสตร์พัฒนาภูมิภาคบัณฑิต 
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ๒๕๔๑.  

กรรณิกา  สุวรรณา. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการดูแลตนเองของเด็กวัยเรียน. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาอนามัยครอบครัว. บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหิดล. ๒๕๔๑. 

โกศล เพชรวงศ์. พระพุทธศาสนากับการพัฒนาคน. ศึกษากรณีผู้เข้าการฝึกอบรมหลักสูตร. เตรียมเป็น 
ผู้บริหารของสถานบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตร์.  บัณฑิต 
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๓.  

กัลยา  ศรีมหันต์. ศึกษาภาวะโภชนาการ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนในเขตอําเภอเมือง
ราชบุรี. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่  ๒๕๔๑. 

จิตอารีย์  ศรีอาคะ. การรับรู้อุปสรรคต่อการออกกําลังกายและพฤติกรรมการออกกําลังกายของพยาบาล.
วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ๒๕๔๓. 

 
บรรณานกุรม (ต่อ) 

 
จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี. ประโยชน์ของการสวดมนต์. ราชบัณฑิตทางการแพทย์. คณะสาธารณสุขศาสตร์. 

มหาวิทยาลัยมหิดล. นิตราสารชีวจิต. ๒๕๕๑.  



๑๘๗ 

 
ดวงพร  รัตนอมรชัย. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลการรับรู้สภาวะสุขภาพและควบคุมสุขภาพ

กับวิถีชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดอ่างทอง . วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต . 
สาธารณสุขศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหิดล. ๒๕๓๕.  

ไตรรัตน์ จงจิตร และเสกสิฐ เล้ากิจเจริญ. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
เพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี เขตเหนือ. สารนิพนธ์ 
บริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ๒๕๕๐.  

ณัฐกฤช  ฉายเสมแสง. “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการประจําการ จังหวัดลพบุรี”. 
วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๓. 

ธันวามาส  ศุภวรรณรักษ์. พฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันการเสพยาบ้าของนักเรียนมัธยมตอนต้น
โรงเรียนสตีบางเขน กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานนิมิตร. ๒๕๔๓. 

นุสรา พันธรักษ์. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาพื้นท่ี ตําบลคลองจุก 
กระเฌอ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา. ปัญหาพิเศษรัฐศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการ 
จัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา. ๒๕๕๒.  

บริรักษ์ อุ่นคํา. การจัดการเรียนรู้เพื่อเป็นหมู่บ้านจัดการสุขภาพของบ้านป่าไม้แดง ตําบลแม่โป่ง อําเภอ 
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย:  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๙.  

บริสุทธิ์  ผ่ึงผดุง. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง กรณีศึกษาเฉพาะ เขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ๒๕๔๒. 

พระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺธิโธ). พฤติกรรมสุขภาพและการดูแลสุขภาพองค์รวมของพระสงฆ์ท่ีปรากฎใน
พระไตรปิฎก. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย  :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. ๒๕๕๑. 

พระมหามินภัทร คําชะนาม. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของพระสงฆ์ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม.
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร. ๒๕๕๒. 

พระมหาวัฒนา ปญฺญาทีโป. การบริหารปัจจัย ของพระสงฆ์ท่ีปรากฎในคัมภีร์พระพุทธศาสนา. วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๒. 

พระมหาสุเทพ . วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. ๒๕๕๑. 

พระมหาปองปรีดา ปริปุณฺโณ. การป้องกัน และรักษาโรคตามหลักพระพุทธศาสนา. วิทยานิพนธ์พุทธ 
ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๔๕.  

พระมหาเสกสรร จิรภาโส. การศึกษาวิเคราะห์หลักไตรสิกขาท่ีมีต่อการจัดการศึกษาไทย. วิทยานิพนธ์ 
ปริญญาโท. สาขาพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย. ๒๕๕๒.   

 
บรรณานกุรม (ต่อ) 

 
พระพิพัฒน์ อภิวฑฺฒโน. การวิเคราะห์พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ จังหวัดแพร่. พุทธศาสตร

มหาบัฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๕. 



๑๘๘ 

 
พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ (ธนิกกุล). ปัจจัยทางจิต ทางสังคมแห่งการมีอายุยืน กรณีศึกษาผู้มีอายุยืน 

ต้ังแต่ ๑๐๐ ปีข้ึนไป. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต (พธ.ม.). บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณราช 
วิทยาลัย. ๒๕๕๑.  
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ประจวบ เริงปรีดารมย์, ครัวอาหาร (พื้นบ้าน) พลาพีชช่ิงปาร์ค, ตําบลพลา อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
สมพร ภุมมาลา, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), ตําบลพลา อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  
ประสงค์ บุญลคร, ประธานชุมชนบ้านพลา, ตําบลพลา อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง   
บันลูน มงคลรัตน์, ประธานกลุ่มจิตอาสา, ตําบลพลา อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  
กรรณิการ์ จินดาทิพย์, ประธานกลุ่มแม่บ้านพลาสามัคคี (ผลิตภัณฑ์สมุนไพร) ตําบลพลา อําเภอบ้านฉาง  

จังหวัดระยอง  
 

๔. ผู้ทรงคุณวุฒิ สนทนากลุ่ม  
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ผศ.ดร. ผอ. พธ.ด. (รปศ.วังน้อย) 
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี, เลขานุการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (มจร วังน้อย) 
วินัย ในเมือง, สารวัตรกํานันตําบลพลา อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
เล็ก วาจายิ้ม, สารวัตรกํานันตําบลพลา อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
พิชัย พละเดช, ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลพลา อําเภอ   บ้านฉาง จังหวัดระยอง 
ชาตรี ธีระสานต์, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ /อาสาสมัครสาธารณสุข ตําบลพลา อําเภอบ้านฉาง จังหวัด 

ระยอง  
เวียนนารัตน์ ช่วงวิวัฒน์,  ผู้เช่ียวชาญด้านสุขภาพ และผู้สูงอายุ  แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย  

กรุงเทพมหานคร 
อริษา สุขปัญญา, นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลพลา อําเภอบ้านฉาง  

จังหวัดระยอง 
วิไลลักษณ์ ช่วงวิวัฒน์, ผู้เช่ียวชาญด้านภูมิทัศน์  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 

พระราชดําริฯ สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
เขมิกา อินต๊ะวงศ์ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตําบลพลา อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
ชาญ เอี่ยมละออง, ไวยาวัจกรวัดพลา อดีตผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพลา ตําบลพลา อําเภอบ้านฉาง  

จังหวัดระยอง 
ประชุม หอมเสียง ไวยาวัจกรวัดพลา อดีตเจ้าอาวาสวัดพลา ตําบลพลา อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 



๑๙๒ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ก. 
แบบสอบถามเพือ่การวจิยั 

แบบสมัภาษณ์ เชิงลกึ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๙๓ 
 

 
แบบสอบถามเพือ่การวจิยั 

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
เรือ่ง การบรหิารการพฒันาวดั เพือ่สง่เสรมิสขุภาวะของประชาชน ในจงัหวดัระยอง 

 
 

ค าชี้แจง      :     แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง “การ
บริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง” โดยแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน 
ดังต่อไปนี้ 

สว่นที ่๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สว่นที ่๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของ

ประชาชน ในจังหวัดระยอง” ดังนี ้
การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ดังนี้ 

๑) ปัจจัยพื้นฐานการบริหารการพัฒนาวัดด้วย M’s 4 
คน (Man) 
เงิน (Money) 
วัสดุส่ิงของ (Materials) 
การจัดการ (Management) 

๒) สุขภาวะของประชาชน 
สุขภาวะทางกาย 
สุขภาวะทางจิต  
สุขภาวะทางสังคม 
สุขภาวะทางปัญญา 

สว่นที ่๓ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทาง และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่อง  “การบริหารการ
พัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง” ดังนี ้

การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ดังนี้ 
๑) ปัจจัยพื้นฐานการบริหารการพัฒนาวัดด้วย M’s 4 

คน (Man) 
เงิน (Money) 
วัสดุส่ิงของ (Materials) 
การจัดการ (Management) 

๒) สุขภาวะของประชาชน 
สุขภาวะทางกาย 
สุขภาวะทางจิต  
สุขภาวะทางสังคม 
สุขภาวะทางปัญญา 

สว่นที ่๑   แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มูลทัว่ไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม 



๑๙๔ 
 

ค าชี้แจง :   โปรดท าเครื่องหมายถูกลง  ในช่องว่าง        หน้าขอความท่ีเป็นจริงหรือเติมค า
ในช่องว่าง ให้ตรงตามความเป็นจริงในปัจจุบันของการบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมการสุขภาวะของ
ประชาชน ในจังหวัดระยอง  
 
๑.ข้อมูลทั่วไป  

๑) เพศ 
๑.๑ ชาย                   
๑.๒ หญิง             

๒) อายุ 
๒.๑ อายุ ๒๐-๒๙ ปี        
๒.๒ อายุ ๓๐-๓๙ ปี     
๒.๓ อายุ ๔๐-๔๙ ปี     
๒.๔ อายุ ๕๐ ปีข้ึนไป    

๓) การศึกษา 
๓.๑ ประถมศึกษา                 
๓.๒ มัธยมศึกษา ม. ๑-๖   
๓.๓ ปวส. (อนุปริญญา)           
๓.๔ ปริญญาตรีขึ้นไป                    

๔) โรคประจ าตัว 
๔.๑ มี                                             
๔.๒ ไม่มี                             

ส่วนที่   ๒    การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง  
 
ค าชี้แจง  :   โปรดท าเครื่องหมายถูก ลงในช่องว่าง        ในชีวิตประจ าวันของท่านท่ีผ่านมาท่าน  

ปฏิบัติตนตามรายการในข้อค าถามแต่ละข้อบ่อยครั้งเพียงใดโปรดท าเครื่องหมายถูก     
ลงในช่องว่าง       ท่ีท่านเห็นว่าตรงกับพฤติกรรมท่ีท่านปฏิบัติจริง ในช่วงท่ีผ่านมา 

                  ดังต่อไปนี้ 
๕) หมายถึง มากท่ีสุด 
๔) หมายถึง มาก 
๓) หมายถึง ปานกลาง 
๒) หมายถึง น้อย 
๑) หมายถึง น้อยท่ีสุด 
 

ล าดับ 
ที่ 

 
ขอ้ความ 

พฤติกรรมปฏิบัติจริง 
มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน 

กลาง 
น้อย น้อย 

ท่ีสุด 
 การบริหารการพฒันาวดั โดย 

ปัจจยัพืน้ฐานการบรหิารการพฒันาวดัดว้ย M’s 4 
     

 

 

     



๑๙๕ 
 

คน (Man) 
๑. สรรหาบุคลากรเข้ามา เป็นกรรมการวัดตามความรู้

ความสามารถ ในต าแหน่งหน้าท่ี ท่ีเหมาะสม 
     

๒. จัดอบรมบุคลากร เพื่อแก้ไขปัญหา ในบุคคล กลุ่มบุคคล 
เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

     

๓. มีประชาชน (ชาวบ้าน) เข้ามาปฏิบัติธรรม ถือศีลในวันพระ
และวันส าคัญของชาติ และศาสนา 

     

๔. มีประชาชน (ชาวบ้าน) และหน่วยงานของรัฐ และเอกชน
เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันส าคัญของชาติ และศาสนา 

     

๕. มีประชาชน (ชาวบ้าน) น าลูกหลานเข้ามาศึกษา/อบรม
ศีลธรรม ต่างๆตามความเหมาะสม 

     

 
 
 
 
 

 
ล าดับ 
ที ่

 
ขอ้ความ 

พฤตกิรรมปฏบิตัิจรงิ 
มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน 

กลาง 
น้อย น้อย 

ท่ีสุด 
 ด้านเงนิ (Money)      
๑. จัดท าบัญชีรายรับ/รายจ่าย งบประมาณรายงานผลการ

ปฏิบัติงานทุกๆส้ินเดือน 
     

๒. มีการใ ช้ จ่ายเงินอย่ า งรอบคอบ และใช้ จ่ายอย่ างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมาการ และไวยาวัจกร เข้ามา
มีส่วนร่วม  

     

๓. น าเงินส่วนต่าง มาท ากิจกรรม/สงเคราะห์ และสนับสนุน
เด็กท่ีเรียนดี 

     

๔. บริจาค ในการบ ารุงบูรณปฏิสังขรรณ์เสนาสนะสถานวัดถุ 
และเป็นการใช้หนี้สงฆ์ ตามก าลังศรัทธา  

     

๕. วัด ท่านมีการปรับภูมิทัศน์ ในเขตพุทธาวาส สังฆาวาส ดู
สะอาด สงบ สว่าง และเปนสัดสวน เปนท่ีอยูเปนท่ีสบาย 
คือ ใหเปนท่ีรื่นรมยเจริญตาเจริญใจแก่ผู้มาเยือน 

     

 ด้านวสัดุสิง่ของ (Materials)      
๑. ได้รับบริจาควัสดุส่ิงของ จากประชาชน (ชาวบ้าน) เพื่อท า

ก่อสร้าง และบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ เป็นศาสนวัตถุ 
อย่างถาวร 

     

๒. จัดหาซื้อวัสดุส่ิงของ จากชุมชนท่ีมีราคาถูก และมี
ประสิทธิภาพสูง ใช้ในงานสาธารณูปการ 

     



๑๙๖ 
 
๓. วัด ท่านให้ประชาชน (ชาวบ้าน) มีส่วนร่วมในการจัดหาวัสดุ 

ส่ิงของ ในการจัดกิจกรรมงานประเพณี/วฒันธรรม และ
รวมถึงงานบญุต่างๆ 

     

๔. มีคลังพัสดุเพื่ออ านวยความสะดวกให้ประชาชน (ชาวบ้าน) 
ยืมส่ิงของไปจัดงานมง และงานอวมงคล 

     

๕. จัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาวะของประชาชน และมีส่ือ
มีเอกสาร มาท าความเข้าใจในเรื่องสุขภาวะ  

     

 

 
 

 
ล าดับ 
ที ่

 
ขอ้ความ 

พฤตกิรรมปฏบิตัิจรงิ 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ท่ีสุด 

 ด้านการจดัการ (Management)      

๑. มีการวางแผนเปนสวนหนึ่งท่ีมีผลท าใหวัดประสบ
ความส าเร็จ ในการบริหารงาน 

     

๒. มีการบริหารการพัฒนางาน มีการแบงงานกันท าอยางเป
นระบบ และมีการจัดระบบงานยอยตางๆ อยาง 
สอดคลองกัน 

     

๓. จัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน (ชาวบ้าน) 

     

๔. มีการส่ังการ/ประสานงาน เป็นการท างาน เพื่อไมก่้าวก่าย
กัน และเป็นการประสานให้หน่วยงานย่อยต่างๆ 

     

๕. มีการควบคุม การติดตามการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผน
หรือไม่ เพื่อมีปัญหาจะได้แก้ไขได้ 

     

 การบริหารพฒันาวดั เพือ่สง่เสรมิ 
สุขภาวะของประชาชน 
ด้านสขุภาวะทางกาย 

     

๑.. สามารถรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการครบ ๕ หมู่ 
และครบ ๓ เวลา ในแต่ละวัน 

     

๒. สามารถหลีกเล่ียงมลภาวะ และสารเสพติด      
๓. สามารถยืดเหยียดกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น 

แขน ขา คอและศรีษะ ในระหว่างท างาน 
     

๔. สามารถพักผ่อนเพียงพอ ในแต่ละวัน      
๕. มีความใส่ใจกับสุขภาพของประชาชน (ชาวบ้าน) และ

ตนเองเสมอ 
      



๑๙๗ 
 
 
 
 
 
 

 
ล าดับ 
ที ่

 
ขอ้ความ 

พฤตกิรรมปฏบิตัิจรงิ 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ท่ีสุด 

 ด้านสขุภาวะทางจติ      
๑. ฝึกอบรมสมาธิ (จิตภาวนา) ซึ่งมีผลต่อสุขภาพจิต      
๒.  มีความสุขท่ีได้ช่วยเหลือหรือแนะผู้อื่นให้ท าสมาธิ    (จิตภาวนา)      
๓. สามารถท าใจให้เป็นปกติ แม้ประสบปัญหา       
๔. รู้สึกไม่กังวลใจกับปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นในปัจจุบัน และ

อนาคต 
     

๕. สามารถเปนผูน าหรือรวมกับผูอื่นจัดต้ังชมรมหรือ รวมกลุ
มบุคคลเพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาวะทางจิต  

     

 ด้านสขุภาวะทางสงัคม       

๑. สามารถดูแล และได้รับการดูแลจากบุคคลในครอบครัว และ
สังคม  

     

๒. แสดงต่อผู้อื่นในการร่วมงานในสังคมตามปกติ ด้วยความสุภาพ 
อ่อนโยน 

     

๓. สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกไม่พอใจในสถานการต่างๆได้       
๔. ทานแบ่งปันส่ิงของหรือสงเคราะห์แก่ผู้อื่น โดยความรู้

ความสามารถ อย่างสม่ าเสมอ 
     

๕. สามารถชักชวนบุคคล/กลุ่มบุคคล เข้ากลุ่มจิตอาสา เพื่อพัฒนา
สภาพแวดล้อมในวัด ให้น่าอยู่ คือ สะอาด สงบ และสว่าง 

     

 ด้านสขุภาวะทางปญัญา      
๑. ได้บริหารพัฒนางาน และปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ในเวลา

เดียวกันให้ดี ได้อย่างเหมาะสม 
     

๒. เข้าใจในสัจธรรมว่า ไม่มีส่ิงเท่ียงแท้แน่นอน และสามารถให้
ค าปรึกษา และข้อคิดท่ีดีแก่ผู้อื่นได้  

     

๓. คิดว่าการใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ จะท าให้พบกับความสุขท่ี
แท้จริง 

     

๔. สนใจศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพองค์รวม  และ
แลกเปล่ียนความคิดท่ีดี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น 

     

๕. ก่อนท่านจะเช่ือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เกี่ยวกับสุขภาวะ จะต้องศึกษา
ตรวจสอบ และวิเคราะห์ให้ถ่องแท้ก่อน 

     



๑๙๘ 
 
สว่นที ่ ๓  แบบสมัภาษณ์เกีย่วกบัแนวทาง และขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเหน็อืน่ๆ 

เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ โปรดให้ค าแนะน าในการบริหารการพัฒนาวัด เพื่อ 
ส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑) ปัจจัยพื้นฐานการบริหารการพัฒนาวัดด้วย M’s 4 
คน (Man) 
เงิน (Money) 
วัสดุส่ิงของ (Materials) 
การจัดการ (Management) 

๒) สุขภาวะของประชาชน 
สุขภาวะทางกาย 
สุขภาวะทางจิต  
สุขภาวะทางสังคม 
สุขภาวะทางปัญญา 

แนวทาง และข้อเสนอแนะท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของ
ประชาชน ในจังหวัดระยอง 
ปัจจยัพืน้ฐานการบรหิารการพฒันาวดัดว้ย M’s 4   
ด้านบคุลากร (คน) (Man)   ............................................................................................................ 
………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
ขอ้เสนอแนะ ........................................................................................................................................   
................................................................................................................................................................ 
ด้านการเงนิ (Money)  ......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
ขอ้เสนอแนะ   …………..………………………………………………………………………………………………………….. 
................................................................................................................................................................ 
ด้านวสัดุสิง่ของ  (Materials)  ……………............................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
ขอ้เสนอแนะ     ………………………………………………………………………..………………………………………….. 
............................................................................................................................................................... 
ด้านการจดัการ (Management)   ………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................ 
ขอ้เสนอแนะ   …….………………………………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................  

 
ด้านสขุภาวะของประชาชน  

แนวทาง และข้อเสนอแนะท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของ
ประชาชน ในจังหวัดระยอง 
ด้านสขุภาวะทางกาย    ………….…………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................. 



๑๙๙ 
 
ขอ้เสนอแนะ    ………………………………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านสขุภาวะทางจติ    ………………………………………………………………………………………………………….. 
................................................................................................................................................................  
ขอ้เสนอแนะ   ………………..…………………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................................................... 
ด้านสขุภาวะทางสงัคม   ..................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
ขอ้เสนอแนะ   ..................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
 
ด้านสขุภาวะทางปญัญา     ............................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
ขอ้เสนอแนะ  ....................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 

 
ขอขอบคุณ ท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 
 
 

.............................................. 
( พระครูวิธานสุพัฒนกิจ ) 

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. แบบสมัภาษณเ์กีย่วกับแนวทาง และขอ้เสนอแนะ ขอ้คดิเหน็อืน่ๆ 

เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ โปรดให้ค าแนะน าในการบริหารการพัฒนาวัด เพื่อ 
ส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

การบริหารการพฒันาวดั เพือ่สง่เสรมิสขุภาวะของประชาชน ในจงัหวดัระยอง 
๑) ด้านปจัจยัพืน้ฐานการบรหิารดว้ย M’s4 

๑.๑ ทา่นบรหิารและพฒันาวดั อย่างไรทีเ่กีย่วขอ้งกบั “คน” (Man) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
๑.๒ ทา่นบรหิารและพฒันาวดั อย่างไรทีเ่กีย่วขอ้งกบั “เงนิ” (Money) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  



๒๐๐ 
 
๑.๓ ทา่นบรหิารและพฒันาวดั อย่างไรทีเ่กีย่วขอ้งกบั “วสัดุสิง่ของ” (Materials) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
๑.๔ ทา่นบรหิารและพฒันาวดั อย่างไรทีเ่กีย่วขอ้งกบั “การจดัการ” (Management) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
การบริหารการพฒันาวดั เพือ่เปน็ศนูยก์ลางการเรยีนรูด้า้นสขุภาวะของประชาชน ในจงัหวดัระยอง 

๒) ด้านสขุภาวะของประชาชน 
๒.๑ ทา่นมีความคิดเหน็อยา่งไร ในการดูแล และสง่เสรมิสขุภาวะทางกาย 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
๒.๓ ทา่นมีความคิดเหน็อยา่งไร ในการดูแล และสง่เสรมิสขุภาวะทางจติ 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
๒.๓ ทา่นมีความคิดเหน็อยา่งไร ในการดูแล และสง่เสรมิสขุภาวะทางสงัคม 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
๒.๔ ทา่นมีความคิดเหน็อยา่งไร ในการดูแล และสง่เสรมิสขุภาวะทางปญัญา 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

 
ขอขอบคุณ ท่ีให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล 

 
 
 
 
 

.............................................. 
( พระครูวิธานสุพัฒนกิจ ) 

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 



๒๐๑ 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
รายนามผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอื 

หนงัสอืขอความอนเุคราะหต์รวจแกไ้ขเครือ่งมอืการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายนามผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอื 
 

๑. พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ผศ.ดร.  ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี      
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. รศ.ดร. สุรินทร์  นิยมางกูร              อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์   
      คณะสังคมศาสตร์     
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ผศ.ดร. เติมศักดิ์  ทองอินทร์                 อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์   
      คณะสังคมศาสตร์     
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. ผศ.ดร. ธัชชนันท์   อิสรเดช                 ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต   
     คณะรัฐประศาสนศาสตร์      
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.  ผศ.ดร. อนุวัต กระสังข์       อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์   
      คณะสังคมศาสตร์     
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๓ 
 

 
 
 



๒๐๔ 
 

 



๒๐๕ 
 

 
 
 



๒๐๖ 
 

 
 

 



๒๐๗ 
 

 
 

 
 
 
 

ผลการหาค่าดัชนคีวามสอดคลอ้ง ( IOC ) 



๒๐๘ 
 

การบริหารการพฒันาวดั เพือ่สง่เสรมิสขุภาวะของประชาชน ในจงัหวดัระยอง 
 

ที่  
ข้อความ 

ผูเ้ชีย่วชาญทา่นที ่ สรุปและแปรผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม IOC แปร 

 ปจัจยัพื้นฐานการบรหิารการพฒันาวัด 
ด้วย M’s 4 คน (Man) 

        

๑. สรรหาบุคลากรเข้ามาเป็นกรรมการวัดตามความรู้
ความสามารถ ในต าแหน่งหน้าท่ี ที่เหมาะสม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒. จัดอบรมบุคลากร เพ่ือแก้ไขปัญหา ในบุคคล กลุ่มบุคคล 
เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓. มีประชาชน เข้ามาปฏิบัติธรรม ถือศีลในวันพระและวัน
ส าคัญของชาติ และศาสนา 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔. มีประชาชน (ชาวบ้าน) และหน่วยงานของรัฐ และเอกชน
เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันส าคัญของชาติ และศาสนา 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๕. มีประชาชน (ชาวบ้าน) น าลูกหลานเข้ามาศึกษา/อบรม
ศีลธรรม ต่างๆตามความเหมาะสม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 เงนิ (Money)         
๑. จัดท าบัญชีรายรับ/รายจ่าย งบประมาณรายงานผลการ

ปฏิบัติงานทุกๆสิ้นเดือน 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒. มีการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ และใช้จ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมาการ และไวยาวัจกร เข้า
มามีส่วนร่วม  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓. น าเงินส่วนต่าง มาท ากิจกรรม/สงเคราะห์ และสนับสนุน
เด็กที่เรียนดี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔. บริจาค ในการบ ารุงบูรณปฏิสังขรรณ์เสนาสนะสถานวัดถุ 
และเป็นการใช้หน้ีสงฆ์ ตามก าลังศรัทธา  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๕. วัด ท่านมีการปรับภูมิทัศน์ ในเขตพุทธาวาส สังฆาวาส ดู
สะอาด สงบ สว่าง และเปนสัด 
สวนเปนที่อยูเปนที่สบาย คือ ใหเปนที่รื่นรมยเจริญตา
เจริญใจแก่ผู้มาเยือน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 วสัดสุิง่ของ (Materials)         
๑. ได้รับบริจาควัสดุสิ่งของ จากประชาชน เพ่ือท าก่อสร้าง 

และบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ เป็นศาสนวัตถุ อย่างถาวร 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒. จัดหาซื้อวัสดุสิ่งของ จากชุมชนที่มีราคาถูก และมี
ประสิทธิภาพสูงใช้ในงานสาธารณูปการ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓. วัด ท่านให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดหาวัสดุ สิ่งของ 
ในการจัดกิจกรรมงานประเพณี/วัฒนธรรม และรวมถึง
งานบุญต่างๆ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔. มีคลังพัสดุเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชน 
(ชาวบ้าน) ยืมสิ่งของไปจัดงานมง และงานอวมงคล 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๕. จัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาวะของประชาชน และมี +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 



๒๐๙ 
 

สื่อมีเอกสาร มาท าความเข้าใจในเรื่องสุขภาวะ  
 การจดัการ (Management)         
๑. มีการวางแผนเปนสวนหน่ึงที่มีผลท าใหวัดประสบ

ความส าเร็จ ในการบริหารงาน 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒. มีการบริหารการพัฒนางาน มีการแบงงานกันท าอยางเป
นระบบ และมีการจัดระบบงานยอยตางๆ อยางสอดคล
องกัน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓. จัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน (ชาวบ้าน) 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔. มีการสั่งการ/ประสานงาน เป็นการท างาน เพ่ือไม่ก้าว
ก่ายกัน และเป็นการประสานให้หน่วยงานย่อยต่างๆ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๕. มีการควบคุม การติดตามการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตาม
แผนหรือไม่ เพ่ือมีปัญหาจะได้แก้ไขได้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 สขุภาวะของประชาชน 
ด้านสขุภาวะทางกาย 

        

๑.. สามารถรับประทานอาหารตามหลักครบ ๕ หมู่ และครบ 
๓ เวลา ในแต่ละวัน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒. สามารถหลีกเลี่ยงมลภาวะ และสารเสพติด +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๓. สามารถยืดเหยียดกล้ามเน้ือในส่วนต่างๆของร่างกาย 

เช่น แขน ขา คอและศรีษะ ในระหว่างท างาน 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔. สามารถพักผ่อนเพียงพอ ในแต่ละวัน +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๕. มีความใส่ใจกับสุขภาพของประชาชน (ชาวบ้าน) และ

ตนเองเสมอ 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 ด้านสขุภาวะทางจติ         
๑. ฝึกอบรมสมาธิ (จิตภาวนา) ซึ่งมีผลต่อสุขภาพจิต +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๒.  มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือหรือแนะผู้อื่นให้ท าสมาธิ    (จิต

ภาวนา) 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓. สามารถท าใจให้เป็นปกติ แม้ประสบปัญหา  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๔. รู้สึกไม่กังวลใจกับปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนในปัจจุบัน และ

อนาคต 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๕. สามารถเปนผูน าหรือรวมกับผูอื่นจัดต้ังชมรมหรือ 
รวมกลุมบุคคลเพ่ือด าเนินการเก่ียวกับการสงเสริมสุข
ภาวะทางจิต  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 ด้านสขุภาวะทางสงัคม          
๑. สามารถดูแล และได้รับการดูแลจากบุคคลในครอบครัว 

และสังคม  
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒. แสดงต่อผู้อื่นในการร่วมงานในสังคมตามปกติ ด้วยความ
สุภาพ อ่อนโยน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓. สามารถควบคุมอารมณ์ความรูส้ึกไม่พอใจในสถานการ
ต่างๆได้  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔. ทานแบ่งปันสิ่งของหรือสงเคราะห์แก่ผู้อื่น โดยความรู้
ความสามารถ อย่างสม่ าเสมอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 



๒๑๐ 
 

๕. สามารถชักชวนบุคคล/กลุ่มบุคคล เข้ากลุ่มจิตอาสา เพ่ือ
พัฒนาสภาพแวดล้อมในวัด ให้น่าอยู่ คือ สะอาด สงบ 
และสว่าง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 ด้านสขุภาวะทางปญัญา         
๑. ได้บริหารพัฒนางาน และปรับปรงุกิจกรรมต่างๆ ในเวลา

เดียวกันให้ดี ได้อย่างเหมาะสม 
        

๒. เข้าใจในสัจธรรมว่า ไม่มีสิ่งเท่ียงแท้แน่นอน และสามารถ
ให้ค าปรึกษา และข้อคิดที่ดีแก่ผู้อื่นได้  

        

๓. คิดว่าการใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ จะท าให้พบกับความสุข
ที่แท้จริง 

        

๔. สนใจศึกษาหาความรู้เก่ียวกับการดูแลสุขภาพองค์รวม  
และแลกเปลี่ยนความคิดที่ดี เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น 

        

๕. ก่อนท่านจะเชื่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง เกี่ยวกับสุขภาวะ จะต้อง
ศึกษาตรวจสอบ และวิเคราะห์ให้ถ่องแท้ก่อน 

        

 
 
 
 

 
 
 
 



๒๑๑ 
 

 
 
 
 
 
 



๒๑๒ 
 

ผลการหาดชันคีวามสอดคลอ้ง (Try-Out) 
 
Case Processing Summary                                    
 

 N %  
Cases  Valid 
        Excludeda 

Total 

30 
0 

30 

100 
0 

100 

 

Reliability Statistics 
 

Cronbach’s  Alpha N  of  ltems 

0.675 40 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๓ 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 
หนังสอืขอความอนเุคราะหใ์หน้สิิตเกบ็ขอ้มลูเพือ่การวจิยั 

(แบบสมัภาษณ์ เชิงลกึ In-depth Interview) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๔ 
 

 
 

 



๒๑๕ 
 

 
 



๒๑๖ 
 

 



๒๑๗ 
 

 
 



๒๑๘ 
 

 



๒๑๙ 
 

 



๒๒๐ 
 

 



๒๒๑ 
 

  



๒๒๒ 
 

 
 
 



๒๒๓ 
 

 
 
 
 



๒๒๔ 
 

 



๒๒๕ 
 

 
 
 
 
 

 



๒๒๖ 
 

 
 
 



๒๒๗ 
 

 



๒๒๘ 
 

 
 
 



๒๒๙ 
 

 
 
 



๒๓๐ 
 

 
 
 
 
 



๒๓๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๓๒ 
 

 
 
 

 
 

ประธานกรรมการควบคมุดษุฎนีพินธ์ 
 
 

 
 

กรรมการควบคมุดษุฎนีพินธ ์
 
 
 

 
สัมภาษณแ์บบเจาะลกึ (In-depth Interview) เปน็แบบพรรณนา 



๒๓๓ 
 

 
 

สัมภาษณ์ คุณนพพร หล าเจริญ, ก านันต าบลแม่น้ าคู้ 
 

 
 

สัมภาษณ์ คุณสมทรง แถวโชติ, ก านันต าบลพลา 
 



๒๓๔ 
 

 
 

สัมภาษณ์ คุณสุบงกช วัฒนศรี, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ต าบลบ้านฉาง (ตอบค าสัมภาษณ์) 
 

 
 

สัมภาษณ์ คุณประสงค์ บุญลคร, ประธานชุมชนบ้านพลา หมู่ ๕ ต าบลพลา 
คุณสุบงกช วัฒนศรี, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ต าบลบ้านฉาง 



๒๓๕ 
 

 
 

สัมภาษณ์คุณกรรณิการ์ จินดาทิพย์, ประธานกลุ่มแม่บ้านพลาสามัคคี 
 

 
 

สัมภาษณ์ คุณวิเชษฐ์ หมายมั่น, ไวยาวัจกรวัดพลา และประธานประมงเรือเล็กต าบลพล 



๒๓๖ 
 

 
 

สัมภาษณ์คุณทวาย ชายสมุทร, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ และ 
ประธาน อาสาสมัครสาธารสุขสุข (อสม.) ต าบลพลา 

 

 
 

สัมภาษณ์ คุณแหยม พรากเพียร, ประธานชุมชนบ้านห้วยโป่ง หมู่ ๒ ต าบลห้วยโป่ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 



๒๓๗ 
 

 
 

สัมภาษณ์ คุณปรีดา เป็นธรรม, แพทย์ประจ าต าบลพลา 
สัมภาษณ์ คุณภูษณิศา จันทร์ส่องแสง, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ 

อาสาสมัครสาธารสุขสุข (อสม.) ต าบลพลา 
 

 
 

สัมภาษณ์ คุณปรีดา เป็นธรรม, แพทย์ประจ าต าบลพลา 
สัมภาษณ์ คุณสมพร ภุมมาลา, อาสาสมัครสาธารสุขสุข (อสม.) ต าบลพลา 



๒๓๘ 
 

 
 

สัมภาษณ์ คุณกมล เนตรภักดี, ไวยาวัจกรวัดพลา  
อาสาสมัครสาธารสุขสุข (อสม.) และกลุ่มจิตอาสาบ้านพลา ต าบลพลา 

สัมภาษณ์ คุณกัญญา สายสุด, ครูการศึกนอกระบบ (กศน.) วัดพลา ต าบลพลา 
 

 
 

สัมภาษณ์ คุณอัญชิสา ศิริเลิศ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพลา 
สัมภาษณ์ คุณพรศินี ชุมพลภักดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส านักท้อน 



๒๓๙ 
 

 
 

สัมภาษณ์ คุณประจวบ เริงปรีดารมย์, ครัวอาหารพื้นบ้าน พลาพีชช่ิงปาร์ค 
 

          
 

สัมภาษณ์ คุณบันลูน มงคลรัตน์, กลุ่มจิตอาสาชุมชนบ้านพลา ต าบลพลา  
สัมภาษณ์คุณมาลัย อินทร์อยู่, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ต าบลนิคมพัฒนา 

 
 
 



๒๔๐ 
 

 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ง. 

หนังสอืขอเชญิรว่มการสนทนากลุม่เฉพาะ (Focus Group Discussion)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๑ 
 

 



๒๔๒ 
 

 



๒๔๓ 
 

 



๒๔๔ 
 

 



๒๔๕ 
 

 



๒๔๖ 
 

 
 
 
 



๒๔๗ 
 

 



๒๔๘ 
 

 



๒๔๙ 
 

 
 
 



๒๕๐ 
 

 
 
 
 

 



๒๕๑ 
 

 
 
 
 

 
การสนทนากลุม่เฉพาะ ( Focus Group Discussion ) 

 



๒๕๒ 
 

 
 

 
 

ผู้ทรงคุณวฒุ ิจากมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั จ านวน ๒ ทา่น 
๑) พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ผศ. ดร., ผอ. พธ.ด. (รปศ. วังน้อย) 
๒) ผศ. ดร. ธิติวุฒิ หมั่นมี, เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  

 



๒๕๓ 
 

 

 
 
 



๒๕๔ 
 

 
 
 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกลุ่มสนทนาเฉพาะ (Focus Group Discussion) จ านวน ๑๐ ท่าน 

แบ่งเป็น ๔ กลุ่มตามเชียวชาญแต่ละท่าน อันประกอบด้วยดังนี้ 
กลุม่ที ่๑ ฝ่ายปกครอง และการบรหิารการพฒันา จ านวน ๓ ทา่น 

๑) นายวินัย ในเมือง, สารวัตรก านันต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 



๒๕๕ 
 

๒) นายเล็ก วาจายิ้ม, สารวัตรก านันต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
๓) นายชาตรี ธีระสานต์, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ /อาสาสมัครสาธารณสุข ต าบลพลา 

อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  
กลุม่ที ่๒ นกัวิชาการ ทางการแพทยแ์ผนปจัจบุนั จ านวน ๓ ท่าน  

๔) นางสาวเวียนนารัตน์ ช่วงวิวัฒน์,  ผู้เช่ียวชาญด้านสุขภาพ และผู้สูงอายุ  แขวง
บ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

๕) นายพิชัย พละเดช, ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพลา อ าเภอ   
บ้านฉาง จังหวัดระยอง 

๖) นางสาวอริษา สุขปัญญา, นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

กลุ่มที่ ๓ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จิตอาสาทางการแพทย์ จ านวน ๒ ท่าน 

๗) นางสาววิไลลักษณ์ ช่วงวิวัฒน์, ผู้เช่ียวชาญด้านภูมิทัศน์  โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

๘) นางสาวเขมิกา อินต๊ะวงศ์, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ต าบลพลา อ าเภอบ้าน
ฉาง จังหวัดระยอง 

กลุม่ที ่๔ ปราชญช์าวบ้าน จ านวน ๒ ทา่น 

๙) นายชาญ เอี่ยมละออง, ไวยาวัจกรวัดพลา อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพลา 
ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

๑๐) นายประชุม หอมเสียง, ไวยาวัจกรวัดพลา อดีตเจ้าอาวาสวัดพลา ต าบลพลา 
อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

 
 
 
 
 
 

 
รปูสอบดษุฎพีจิารย ์

 



๒๕๖ 
 

    
พระครวูิธานสุพฒันกจิ (วนิา นนทฺโิย/อนิทรอ์ยู)่ 

สอบดุษฎพีจิารย ์๒๓ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
สอบปอ้งกนัดษุฎบีณัฑติ 

 
การบริหารการพฒันาวดั โดยปจัจยัพืน้ฐานการบริหารดว้ย M’s4 

  



๒๕๗ 
 

 
 

 
 

 
 

วสัดสุิง่ของ  ไดจ้ากประชาชนน ารว่มงานสืบสานประเพณี วฒันธรรม (ลอยกระทงลงทะเล) 
 



 

ประวัติพอสังเขป 

ชื่อ            :   พระครูวิธานสุพัฒนกิจ (วินา นนฺทิโย/อินทร์อยู่)  
เกิด           :   วันเสาร์ ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ 
สถานที่เกิด   :   อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
การศึกษา    :   นักธรรมเอก 

:   การบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี ๒๕๕๒ 

:   พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (รุ่น ๕๘) ปี ๒๕๕๖ 

:   พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี ๒๕๕๗ 

:   พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี ๒๕๕๙ 

อุปสมบท     :   วันพฤหัสบดี ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ (ข้ึน ๘ ค่ าเดือน ๔) อุโบสถ ณ วัดปกรณ์ธรรมาราม 
  โดยมี  พระครูพิพิธวรคุณ  เจ้าอาวาสวัดมาบข่า เป็นพระอุปัชฌาย์ 
  โดยมี  พระครูสุทธิบุญญากร  เจ้าอาวาสวัดคลองตาทัย เป็นกรรมวาจาจารย์ 
  โดยมี  พระครูพิบูลธรรมายุต  เจ้าอาวาสวัดเขโพธิ์ เป็นอนุสาวนาจารย์ 

สังกัด         :   วัดพลา ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
หน้าท ี        :   เจ้าอาวาสวัดพลา โทร ๐๙-๙๑๑๖-๙๓๙๙  (Veena_1669399@gmail.com ) 

:   ครูพระสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
:   ครูพระสอนศีลธรรมประจ าโรงเรียน 
:   ที่ปรึกษา กศน. ต าบลพลา 
:   ที่ปรึกษา ศูนย์เด็กเล็ก (ก่อนเกณฑ์) เทศบาลต าบลพลา 

ผลงาน       :    เรื่อง ที่ ๑) พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมไทย ๒) บูรณาการทางพระพุทธศาสนาสู่ 
การพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยื่น ๓) การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของ 
ประชาชน ในจังหวัดระยอง   
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