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วันส าเร็จการศึกษา :  

บทคัดย่อ 
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาสภาพทั่วไปในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ส าหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัดสิงห์บุรี  ๒) ศึกษาแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
เยาวชน ของวัด ในจังหวัดสิงห์บุรีและ ๓) น าเสนอรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
เยาวชน ของวัด ในจังหวัดสิงห์บุรี 

การวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธีระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๒๔ รูปหรือคน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการบันทึกเสียง วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาและการสนทนา
กลุ่มเฉพาะ กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๙ รูปหรือคน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบค าถามสนทนากลุ่ม
เฉพาะ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการบันทึกเสียง วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนา   และการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยการวิจัยเชิงส ารวจ กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๑๘๓ รูป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑. สภาพทั่วไปในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัดสิงห์บุรี 

พบว่า จุดแข็ง มี ๒ ข้อ คือ ๑.๑ สถานศึกษามีเพียงพอ ๑.๒ เด็กได้รับการศึกษาที่เหมาะสม จุดอ่อน 
มี ๓ ข้อ คือ ๒.๑ เยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ๒.๒ พบเด็กกลุ่มเสี่ยง อาทิเช่น ติดเกมส์ ติดยาเสพ
ติด และตั้งครรภ์ก่อนวันอันควร โอกาส มี ๑ ข้อคือ ๓.๑ พ่อแม่มีเวลาอบรมลูก และอุปสรรค มี  ๑ 
ข้อ คือ ๔.๑ การใช้สื่อออนไลน์ในทางไม่สร้างสรรค์ 

๒. แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ในจังหวัดสิงห์บุรี 
ประกอบด้วยวิธีการ ๕ ส่วน คือ ๑) ด้านหลักสูตร ต้องพัฒนาหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมที่วัด
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ด าเนินการอยู่ให้ดีขึ้น คือ ค่ายคุณธรรมจริยธรรม เช่น ค่ายวัยใส ค่ายวัยรุ่น ค่ายพักค้างแรม เป็นต้น 
๒) ด้านผู้เข้าอบรม กลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชนแต่ละรุ่นควรมีจ านวนไม่มากและ ไม่น้อยเกินไป ๓) 
ด้านวิทยากร วิทยากรต้องผ่านการอบรมการจัดกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรม มีประสบการณ์ที่มีความ
เชี่ยวชาญในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ๔) ด้านการจัดการ ต้องพัฒนาสถานที่ เช่น หอพัก ห้องน้ า บริเวณ
รอบนอก ความสะอาด และความปลอดภัย เป็นต้น ) ด้านงบประมาณ จัดท างบประมาณค่าย ที่แสดง 
ให้เห็นถึงที่มาของเงิน เพ่ือด าเนินงานค่ายและจัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จัดท าระบบบัญชี
และการเงินในค่ายพร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องด้านการเงิน เพ่ือวาง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เพียงพอ 

๓. รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ในจังหวัดสิงห์บุรี 
ได้แก่ ๑. ด้านความขยันการปลูกฝังนิสัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานมีความเพียร ความ
พยายาม ขยัน หมั่นประกอบ หมั่นกระท าสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อด ทน ๒. ด้านความ
ประหยัดน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิตการกระท าทั้งหลายต้องเกิดจาก
จิตส านึกหรือความตระหนักในคุณและโทษที่มีต่อตนเองและส่วนรวมจนเกิดส านึกรับผิดชอบ ซึ่งเป็น
รากฐานของจิตใจเป็นปัจจัยภายในที่ต้องการอาศัยการ  บ่มเพาะอย่างต่อเนื่อง ๓. ด้านความซื่อสัตย์
การปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่จะควบคุมความประพฤติของตนเอง ขณะ
อยู่กับผู้อ่ืน ๔. ด้านความมีวินัยความมีวินัยในการแสดงความเคารพความมีวินัยในการรักษาความ
สะอาดความมีวินัยในการรักษาความเป็นระเบียบ ๕. ด้านความสุภาพปลูกฝังให้เด็กมีความตั้งใจจริง
ในการปรับปรุงพัฒนาการพูดของตัวเอง ๖. ด้านความสะอาดการดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้
สะอาด รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลัง
การขับถ่าย กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด งด
บุหรี่ สุรา สารเสพติด ๗. ด้านความสามัคคี  มอบหมายงานให้เด็กได้ท างานเป็นกลุ่ม เริ่มจากการ
ท างานเป็นคู่ ๘. ด้านความมีน้ าใจ การช่วยเหลือเกื้อกูล ให้ความรักแก่ผู้ อ่ืน และให้ความร่วมมือ 
ช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถด้วยความจริงใจที่มี ก็ย่อมเป็นที่รัก ที่ต้องการ เป็นคนมีคุณค่าต่อ
สังคม และเป็นที่ชื่นชมของผู้อื่นเสมอ 
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Abstract 
 Objectives of this research were: 1. To study the general context of virtual 
morality promotion for the youth of Buddhist temples in Singburi Province, 2. To 
study the way to a model of virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 
temples in Singburi Province and 3. To propose a model to virtual morality 
promotion  for the youth of Buddhist temples in Singburi Province.   
 Methodology was the mixed methods: The qualitative research collected 
data from 18 key informants with structured-in-depth-interview scripts, and from 9 
participants in focus group discussion. Data from both methods were analyzed by 
descriptive interpretation. The quantitative research collected data from samples 
with questionnaires the researcher collected data by himself and analyzed data with 
sociological analysis program with frequencies, percentiles, mean and standard 
deviation.    
 Findings were as follows: 
 1 .  General context of virtual morality promotion for the young in Sinburi 
Province were: Strength; 1.1 Educational institutes were enough available, 1.2 The 
youths had enough opportunities for education. Weakness; 2.1 Children had 
inappropriate behaviors, 2.2 There were risk groups of children; games addict, 
narcotic addict, 2.3 pregnancy before appropriate time. Opportunity; 3.1 parents had 
time to nurture their children, Threat; 4.1 social media or on line media were sending 
not so creative contents.   



(ง) 
 

 2 . Guidelines for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 
temples in Singburi Province 1 ) The curriculum must develop a moral and ethical 
curriculum that is better measured in ethical and moral camps, such as youth camps, 
youth camps, camps, etc. 2 ) Participants The target audience is young people. Not 
too small. 3) Speakers, lecturers must be trained in moral training camp. Experienced 
in various activities. 4) Management. To develop a place such as a dormitory, a toilet, 
an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting budgeting camps that 
demonstrate the origin of money. To work in the camp and prepare details of 
expenses, prepare the accounting and finance system in the camp and prepare the 
relevant documents. Organize a financial stakeholder meeting To plan enough 
budget. 

 3 .  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 
temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 
effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency Economy 
Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good and bad, 
harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on long and 
continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children to know 
how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to pay 
respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, training 
children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) cleanliness, 
keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and brushing teeth 
regularly and correctly, washing hands before meals and after toileting, eating 
cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy and colorful  food, 
avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, sharing, loving others, 
cooperative, and helping with full force and sincerity, then children would loved, 
wanted. Worthy and admirable in societies. 

 



(จ) 
 

กิตติกรรมประกาศ 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้เพราะได้รับความเมตตาจากคณะกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ์ คือ พระอุดมสิทธินายก ผศ.ดร. และรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ที่ได้
อนุเคราะห์ให้ค าปรึกษา แนะน า ดูแลเอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์จน
ส าเร็จด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบประชาพิจารณ์และสอบ
ป้องกัน ประกอบด้วยพระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ดร. อาจารย์ ดร.อุทัย สติมั่น พระมหากฤษฎา กิตฺติ
โสภโณ, ดร. ที่ได้เมตตาแนะน าปรับปรุงวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

ผู้วิจัยขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ให้
ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้วิจัย คอยอ านวยความสะดวกและแนะน าผู้วิจัยเป็นอย่างดีเสมอมา กราบ
ขอบพระคุณ พระสังฆาธิการทุกระดับชั้นและคณะญาติโยมทุกท่าน ที่ให้ความเมตตาในการให้ข้อมูล
ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้  

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณสมาชิกหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ รุ่นที่  ๒ (วังน้อย) ทุกรูป ที่ ได้ให้ความช่วยเหลือให้ก าลังใจและให้ค าปรึกษาการท า
วิทยานิพนธ์แก่ผู้วิจัย คุณค่าและประโยชน์ใดๆ อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบบูชาเป็น
พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา กตเวทิตาคุณแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ บิดามารดา ญาติสนิทมิตรสหาย 
และผู้มีพระคุณทุกท่าน 

 
               พระครโูสภิตศรัทธาธรรม 
                  ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ 
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เรื่อง                                                                                                       หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย (ก) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ       (ค) 
กิตติกรรมประกาศ (จ) 
สารบัญ   (ฉ) 
สารบัญตาราง  (ซ) 
สารบัญแผนภาพ (ฑ) 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ (ฒ) 
บทที่ ๑ บทน า  ๑ 
           ๑.๑   ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  ๑ 
 ๑.๒  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  ๔ 
 ๑.๓  ปัญหาที่ต้องการทราบ ๔ 
 ๑.๔  ขอบเขตการวิจัย ๔ 
 ๑.๕  นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๖ 
 ๑.๖  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๘ 
 

บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๙ 
๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ ๙ 
๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา ๑๘ 

          ๒.๓   แนวคิดเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม            ๔๓ 
๒.๔ บริบทเกี่ยวกับพ้ืนที่วิจัย ๖๓ 
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๖๖ 
๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๘๔ 

 

บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย ๘๕ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๘๕ 
 ๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๘๖ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๘๘ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๙๑ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๙๔ 

 



   (ช) 
 

สารบัญ (ตอ่) 

เรื่อง                                                                                                       หน้า 

บทที่ ๔  ผลการวิจัย ๙๗ 
 ๔.๑  สภาพปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนในจังหวัดสิงห์บุรี ๙๗ 
 ๔.๒  แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัด

สิงห์บุรี 
๑๑๒ 

 ๔.๓  รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ในจังหวัด
สิงห์บุรี 

๑๓๐ 

 ๔.๔  ศึกษาความคิดเห็นของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด
จังหวัดสิงห์บุรี จากแบบสอบถาม 

 
๑๓๓ 

 ๔.๕  ผลการยืนยันรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด 
ในจังหวัดสิงห์บุรี จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

 
๑๔๓ 

 ๔.๖  องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย   ๑๔๗ 
   

บทที่ ๕  สรุป  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ๑๕๑ 
 ๕.๑  สรุปผลการวิจัย ๑๕๑ 
 ๕.๒  อภิปรายผล ๑๕๔ 
 ๕.๓  ข้อเสนอแนะ ๑๕๘ 
 

บรรณานุกรม ๑๖๐ 
ภาคผนวก ๑๗๑ 
 ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ  
  เครื่องมือวิจัย ๑๗๒ 
 ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความ  
  เที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Try Out) ๑๗๘ 
 ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย ๑๘๐ 
 ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณเ์พ่ือการวิจัย ๑๘๒
 ภาคผนวก จ แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ๒๐๘ 
 ภาคผนวก ฉ แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย ๒๑๗ 
 ภาคผนวก ช การสนทนากลุ่มเฉพาะ ๒๒๒ 
ประวัติผู้วิจัย  ๒๓๓ 



   (ซ) 
 

 

สารบัญตาราง 
ตารางท่ี หน้า 
๒.๑ ความหมายของรูปแบบ ๑๒ 
๒.๒ ประเภทของรูปแบบ ๑๖ 
๒.๓ การตรวจสอบรูปแบบ ๑๘ 
๒.๔ ความหมายของการพัฒนา ๒๒ 
๒.๕ ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา ๒๘ 
๒.๖ ความหมายของคุณธรรม  จริยธรรม ๕๒ 
๒.๗ องค์ประกอบของคุณธรรมและจริยธรรม ๖๐ 
๒.๘ องค์ประกอบของคุณธรรมและจริยธรรม ๖๒ 
๔.๑ รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ของวัด ๑๓๐ 
๔.๒ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๓๓ 
๔.๓ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของความคิดเห็นของรูปแบบ

 การพัฒนาวัดเป็นศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ของ
วัดจังหวัดสิงห์บุรี  โดยรวมทั้ง  ๘  ด้าน ๑๓๕ 

๔.๔ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของความคิดเห็นของรูปแบบ
 การพัฒนาวัดเป็นศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ของ
วัดจังหวัดสิงห์บุรี ด้านความขยัน ๑๓๖ 

๔.๕ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของความคิดเห็นของรูปแบบ
 การพัฒนาวัดเป็นศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ของ
วัดจังหวัดสิงห์บุรี ด้านความประหยัด ๑๓๗ 

๔.๖ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของความคิดเห็นของรูปแบบ
 การพัฒนาวัดเป็นศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ของวัด
จังหวัดสิงห์บุรี ด้านความซื่อสัตย์ ๑๓๘ 

๔.๗ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของความคิดเห็นของรูปแบบ
การพัฒนาวัดเป็นศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ของวัด
จังหวัดสิงห์บุรี ด้านความมีวินัย ๑๓๙ 

๔.๘ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของความคิดเห็นของรูปแบบ
การพัฒนาวัดเป็นศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ของวัด
จังหวัดสิงห์บุรี ด้านสุขภาพ ๑๔๐ 

 



   (ฌ) 
 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี หน้า 
  
๔.๙ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของความคิดเห็นของรูปแบบ

การพัฒนาวัดเป็นศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ของวัด
จังหวัดสิงห์บุรี ด้านความสะอาดของวัด ๑๔๑ 

๔.๑๐ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของความคิดเห็นของรูปแบบ
การพัฒนาวัดเป็นศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ของวัด
จังหวัดสิงห์บุรี ด้านความสามัคคี ๑๔๒ 

๔.๑๑ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของความคิดเห็นของรูปแบบ
  การพัฒนาวัดเป็นศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ของ
วัดจังหวัดสิงห์บุรี   ด้านความมีน้ าใจ ๑๔๓ 

 



   (ฑ) 
 

สารบัญแผนภาพ 

แผนภาพที่                                                                                                หน้า 

๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๘๔ 
๔.๑ องค์ความรู้จากการวิจัย ๑๘๗ 

 

 



   (ฒ) 
 

 

ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ 

๑. ค ำย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 
อักษรย่อในวิทยานิพนธ์เล่มนี้  ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหลักโดยใช้ระบบย่อค าดังต่อไปนี้ 
พระวินัยปิฎก 

วิ.มหา. (ไทย)  =  วินยปิฏก  มหาวิภังค์    (ภาษาไทย) 
วิ.มหา. (บาลี)   =  วินยปิฏก  มหาวิภงฺคปาลิ   (ภาษาบาลี) 
วิ.ม. (ไทย)   =  วินัยปิฎก  มหาวรรค   (ภาษาไทย) 
วิ.ม. (บาลี)   =  วินัยปิฎก  มหาวิภงฺคปาลิ   (ภาษาบาลี) 
วิ.จ.ู (ไทย)   =  วินัยปิฎก  จูฬวรรค   (ภาษาไทย) 
วิ.จ.ู (บาลี)   =  วินัยปิฎก  จูฬวคฺคปาลิ   (ภาษาบาลี) 
วิ.ป. (ไทย)   =  วินัยปิฎก  ปริวารวรรค   (ภาษาไทย) 
วิ.ป. (บาลี)   =  วินัยปิฎก  ปริวารวคฺคปาลิ   (ภาษาบาลี) 

พระสุตตันตปิฎก 
ม.อุ. (ไทย)   =  พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย  อุปริปัณณาสก์  (ภาษาไทย) 
ม.อุ. (บาลี)   =  พระสุตตันตปิฏก มชฺฌิมนิกาย  อุปริปณฺณาสกปาลิ (ภาษาบาลี) 
อง.ฺ จตุกฺก. (ไทย) =   พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ .จตุกฺก. (บาลี) =  พระสุตตันตปิฎก องฺคุตฺตรนิกาย  จตุกฺกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 

คัมภีร์ชั้นอรรถกถำ 
วิ.ม.อ. (ไทย)  =  วินัยปิฎก  มหาวรรค   อรรถกถา (ภาษาไทย) 
วิ.จ.ูอ. (ไทย) =  วินัยปิฎก  จูฬวรรค   อรรถกถา (ภาษาไทย) 
 

๒. กำรระบุเลขหมำยพระไตรปิฎก 
ในงานวิจัยฉบับนี้ได้ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

พ.ศ.๒๕๓๙  เป็นหลักในการอ้างอิง ซึ่งพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยจะระบุ  เล่ม/ข้อ/หน้า. เช่น ขุ.ธ. 
(ไทย) ๒๕/๓๐/๕๑. หมายความว่าระบุถึง สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท ฉบับภาษาไทย 
พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๕ ข้อที ่๓๐ หน้าที่ ๕๑ เป็นต้น 

 
 



 

บทท่ี ๑ 

บทน ำ 
 

๑.๑  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
สภาพสังคมไทยได้เปลี่ยนไปจากสังคมเอ้ือเฟ้ือ มีคุณธรรม มีเมตตาธรรมตามหลักธรรม

ของศาสนา ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
ข่าวสาร พร้อมทั้งอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามาทาให้เกิดความเจริญทางด้านวัตถุ
โดยเฉพาะเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต จ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ภาวะทางเศรษฐกิจ ค่าครองชีพสูงขึ้น และความสับสนทางการเมือง ความเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการด าเนินชีวิตของคนไทยซึ่งแต่เดิมเคยอยู่กันอย่างเรียบง่าย ทามา
หากินตามสบาย มีความสุขกับธรรมชาติและสภาพแวดล้อมมีน้าใจไมตรีเกื้อกูลพ่ึงพากัน ปัจจุบันคน
ไทยต้องแก่งแย่งแข่งขันกันทามาหากิน และแสวงหาโอกาสเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตน คนในเมือง
ใหญ่ อยู่กันอย่างแออัด สภาพชีวิตที่สับสนวุ่นวาย ซึ่งก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมทางวัฒนธรรม ค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพกายสุขภาพจิต ต่างมีความเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบ ฉกฉวยโอกาสโดย
ไม่ค านึงถึงความเดือดร้อนของผู้อ่ืน ขาดความรับผิดชอบ ศีลธรรมอันดีงามหมดไป สังคมจึงขาดความ
สงบสุข เกิดปัญหามากมาย เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
ปัญหาแหล่งอบายมุข และปัญหาเยาวชน จึงก่อให้เกิดปัญหาสังคมไม่มีวันที่สิ้นสุด๑ 

การพัฒนาประเทศในปัจจุบันเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐–๒๕๕๔) ที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวปฏิบัติและยึดคนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนานั้นคุณธรรมจริยธรรมถือเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาประเทศให้ประสบความส าเร็จแต่เป็นที่
น่าเสียดายว่าความเสื่อมถอยทางคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวมระดับประเทศมีมากขึ้นซึ่งปัญหา
ดังกล่าวส่งผลต่อความเสื่อมถอยทางด้านคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนด้วยสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่
จะท าให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมในตัวเยาวชนได้คือการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใหญ่จากสถาบันต่างๆทั้ง
จากสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาสถาบันศาสนาและสภาพแวดล้อมต่างๆเช่นคนในชุมชนกลุ่ม
เพ่ือนและสื่อมวลชนซึ่งการเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคคลดังกล่าวท าให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้การ
เป็นคนดีมีคุณธรรมต่อไปในวันข้างหน้าและการเรียนรู้ของเยาวชนจากแบบอย่างที่ดีของบุคคล

                                                           
๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยำย, ฉบับที่ ๓๒ (กรุงเทพมหานคร : 

กองทุน ป.อ. ปยุตฺโต เพื่อเชิดชูธรรม , ๒๕๕๕), หน้า ๒๙๙. 
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ดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมจากสถาบันต่างๆในสังคม 
ทุกภาคส่วนในสังคมให้ความส าคัญต่อการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมกับเยาวชนเพ่ิมขึ้นจนเยาวชน
กลุ่มหนึ่งสามารถรักษาและธ ารงความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมจนเป็นที่ยอมรับและยกย่องในสังคม
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวคิดและพฤติกรรของเยาวชนกลุ่มดังกล่าวที่ผ่านกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคมจากสถาบันทางสังคมที่ส าคัญเพ่ือใช้เป็นแบบอย่างในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
เยาวชนรุ่นต่อไป๒ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในปัจจุบันต่างพยายามที่จะฝึกฝน
อบรมจิตใจของเยาวชนให้รู้ผิดชอบชั่วดีมากขึ้น โดยหลายฝ่ายหวังว่าการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใน
โรงเรียนจะเป็นเสมือนสายป่านที่คอยเหนี่ยวรั้งและชุดดึงให้เด็กได้มีสภาพจิตใจที่เข้าถึงคุณงามความดี
ของชีวิต๓ 

กระทรวงศึกษาธิการที่ได้ก าหนดมาตรการในแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ข้อหนึ่งว่า เร่งพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนทุกระดับ โดยจัดให้เป็นวิชาเฉพาะที่ต้อง
สอนโดยการปฏิบัติและสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในกระบวนการเรียนการสอน วิชาอ่ืนๆ 
รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมทุกประเภทโดยมีสถานศึกษาท าหน้าที่เป็นหน่วยงานให้การศึกษาเพ่ือพัฒนา
โดยตรง ซึ่งการศึกษาในประเทศไทยแบ่งเป็น ๔ ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยในแต่ละระดับต่างมีหน่วยงานรับผิดชอบใน
การจัดการศึกษาและมีความแตกต่างกันออกไป โดยทั่วไปเมื่อพิจารณาถึงระดับการศึกษาที่ครอบคลุม
ไปทั้งประเทศมีการจัดการศึกษาในทุกท้องที่ และเป็นหน้าที่หลักของรัฐบาลที่จะต้องด าเนินการให้กับ
ประชาชนทุกคน ก็คือ การศึกษาระดับประถมศึกษา ฉะนั้นจึงถือได้ว่า การศึกษาระดับปฐมศึกษาเป็น
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง๔ 

ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม จึงท าให้การด าเนินชีวิตอย่างผาสุกจะเป็นไปได้ยาก      
ซึ่งการด ารงชีวิตของมนุษย์ในสังคมให้มีความสุข ควรยึดหลักพุทธธรรมส าหรับการครองชีวิตของ
คฤหัสถ์ เพราะหากบุคคลใดมีคุณธรรมทั้งในการพัฒนามีอยู่ ๓ ด้านได้แก่ ๑) ด้านคุณวุฒิ คือให้มี
ความรู้ ๒) ด้านคุณภาพ คือให้มีความสามารถ ๓) ด้านคุณธรรม คือให้มีความดีประจ าใจ นโยบาย
เร่งรัดการพัฒนาด้านการศึกษา มีหลักด้านการบริหารการศึกษา จัดโครงสร้างทางการศึกษามีคุณภาพ 
เน้นการบริหารการศึกษา ที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ มีความเที่ยงธรรม สร้างความเสมอภาคทาง

                                                           
๒สุพัตรา  สุภาพ, ปัญหำสังคม, พิมพ์ครั้งที่ ๒๐, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๙), 

หน้า ๒๑-๕๙. 
๓สุมน อมรวิวัฒน์, วิถีกำรเรียนรู ้: คุณลักษณะท่ีคำดหวังในช่วงวัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๖), หน้า ๔๗. 
๔กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ , หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช  ๒๕๔๔,

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๕), หน้า ๗. 
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การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาจัดให้มีวิทยาลัยชุมชนในจังหวัดที่ขาดแคลนระดับอุดมศึกษา เปิด
โอกาสทุกฝ่ายรับผิดชอบการศึกษา การฝึกอบรม การสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาของประเทศเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมให้เกิดบูรณาการทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การ
กีฬาแก่เยาวชน ปฏิรูปการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต ส่งเสริมให้อาชีพครูมี
ศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับ ผลิตครูที่มีคุณภาพ ปรับปรุงหลักสูตรให้ผู้เรียนมีวินัย รักงาน ท างานเป็น ให้
โอกาสผู้สูงอายุ ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ผู้ว่างงานได้ฝึกอาชีพ ปฏิรูปอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพถึง
ระดับปริญญาตรี๕ ซึ่งการจัดกระบวนการให้ความรู้โดยเริ่มที่ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และการ
กระจายออกไปสู่สังคมในวงกว้าง การรวบรวมความรู้ การจัดการองค์ความรู้ต่าง ๆให้เป็นระบบ ใน
การน าเสนอแนะในระดับนโยบาย และระดับของการปฏิบัติ ไม่ใช่แค่มองระดับชาติเสมอไปแม่แต่
ระดับชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล ก็มีการท าเรื่องกฎหมายสุขภาพ กฎหมายที่มีหน้าที่โดยตรงใน
ภารกิจการดูแลเรื่อง เยาวชน๖ 

การพัฒนาสังคมไทยคือการเตรียมเด็กเยาวชน เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาที่เกิดกับเด็ก
และเยาวชนไทยขั้นที่ต้องเร่งแก้ไขและกระทบกับเยาวชนจ านวนมากโดยจ าแนกปัญหาเด็กและ
เยาวชนไทย เป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่  ๑. ปัญหาที่เกิดมาจากความยากจนและด้อยโอกาสทั้งที่มีมาแต่
ก าเนิด หรือผลมาจากครอบครัว หรือถูกกระท าจากบุคคลหรือสังคม  ๒. ปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรม
เบี่ยงเบน เช่น เรื่องเพศสัมพันธ์ ติดเหล้า บุหรี่ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท ฆ่าตัวตาย เล่นการพนัน เที่ยว
เตร่สถานบันเทิง ติดเกม อินเตอร์เน็ตเข้าถึงสื่อลามกอนาจารหรือที่แสดงความรุนแรงและขับรถเร็ว
สถานการณ์ปัญหา ที่เกิดในเด็กกลุ่มยากจนและด้อยโอกาสในภาพรวมทั่วไป ปัญหาครอบครัว
แตกแยก, ปัญหาที่ท าให้เกิดความยากล าบากในกลุ่มที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยง , ปัญหาพฤติกรรมเด็ก 
และเยาวชนทั้งหมดนี้จะส่งผลกระทบต่อครอบครัว และสังคมไทย ใน ๑๐ ปีข้างหน้าการวางรากฐาน
การเรียนรู้คู่คุณธรรม เกิดการเรียนรู้จากวัยเด็กจนถึงอายุ ๒๕ ปี หากเด็กและเยาวชนขาดการปลูกฝัง
คุณธรรมในช่วงต้นของชีวิตแล้ว จะเป็นผู้ใหญ่และครอบครัวที่ขาดคุณธรรมในอนาคตจะกลายเป็น
ปัญหาที่สายเกินแก้ไขต่อไป นอกจากนี้เด็กที่อยู่ในสภาพยากจนและด้อยโอกาสอยู่เดิมแล้ว หากต้อง
ประสพปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงซ้ าเติมอีกท าให้เด็กเหล่านี้อยู่ในสภาพยากล าบากซ้ าซ้อนมากข้ึน๗ 

                                                           
๕กระทรวงศึกษาธิการ, นโยบำยกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสกายบุ๊กส์ 

จ ากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๑๐-๑๕. 
๖ศรีสว่าง พั่ววงศ์แพทย์, “มุมมองกำรท ำงำนของมูลนิธิเด็กและสถำนกำรณ์ด้ำนเด็ก ครอบครัวและ

ชุมชน,” (กรุงเทพมหานคร : สถาบันสวัสดิการและพัฒนาการเด็ก มูลนิธิเด็ก, ๒๕๔๙), หน้า ๕-๖. 
๗ส านักส่งเสริมและประสานงานสถาบันอุดมศึกษา, “กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง กิจกรรมสร้ำง

เสริมคุณธรรม จริยธรรม,” (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, ๒๕๔๙), หน้า ๑๐ -
๑๕. 
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วัดในจังหวัดสิงห์บุรีหลายวัดให้ความส าคัญกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เป็นการ
ปลูกฝังจิตส านึกให้กับเยาวชน เป็นหลักในการด าเนินชีวิตโดยมีธรรม ใช้ชีวิตโดยไม่ประมาณ และ
พัฒนาตนไปสู้ความเจริญ และครอบครัวสังคม วัดถือว่าเป็นศูนย์กลางให้กับชุมชนและองค์กรต่างๆ ที่
เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

สรุปได้ว่า รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับเยาวชนที่ จะเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนหรือเยาวชนทั่วไป ควรได้รับการปลูกฝังด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ซึ่งเน้นความมีคุณธรรมจริยธรรม ให้เกิดข้ึนอย่างดีมีคุณภาพกับเยาวชนด้วยการศึกษาครั้งนี้จึงมีความ
มุ่งหมายที่จะวิจัยรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพและมี
คุณธรรมจริยธรรม บูรณาการที่เหมาะสม  

 

๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 
๑.๒.๑  สภาพปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนในจังหวัดสิงห์บุรีเป็นอย่างไร 
๑.๒.๒  แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัดสิงห์บุรี

มีอะไรบ้าง 
๑.๒.๓  รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ในจังหวัดสิงห์บุรี

ควรเป็นอย่างไร 
 

๑.๓ วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
๑.๓.๑  เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนในจังหวัดสิงห์บุรี 
๑.๓.๒  เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดใน

จังหวัดสิงห์บุรี 
๑.๓.๓  เพ่ือน าเสนอรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ใน

จังหวัดสิงห์บุรี 
 

๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด 

ในจังหวัดสิงห์บุรี” ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาได้ดังนี้ 
๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ในจังหวัด

สิงห์บุรี” มีขอบเขตเนื้อหา ดังนี้ 



๕ 
 

๑. แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการพัฒนา ๕ ด้าน คือ ๑) หลักสูตร ๒) ผู้เข้าร่วม ๓) วิทยากร 
๔) การจัดการ ๕) งบประมาณ๘ 

๒. คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา ได้แก่ ๑. ด้านความขยัน  ๒. ด้านความประหยัด  
๓. ด้านความซื่อสัตย์  ๔. ด้านความมีวินัย  ๕. ด้านสุภาพ  ๖.  ด้านความสะอาด   ๗.  ด้านความ
สามัคคี   ๘. ด้านความมีน้ าใจ๙   

๑.๔.๒  ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
 ผู้วิจัยได้แบ่งตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยออกเป็น  ๒  ส่วน  คือ 
 ส่วนที่ ๑  งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ได้ก าหนดตัวแปรไว้  คือ 

        (๑) สภาพปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนในจังหวัดสิงห์บุรี 
(๒) แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัด

สิงห์บุรี 
(๓) รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ในจังหวัด

สิงห์บุรี 
 

 ส่วนที่ ๒  งานวิจัยเชิงปริมาณ  ประกอบด้วยตัวแปรต้น ( Independent Variables)  
และตัวแปรตาม (Dependent Variables)  ดังนี้ 
 ตัวแปรต้น ( Independent Variables)  ได้แก่   ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  ได้แก่  สถานภาพ  อายุ  พรรษา  ระดับการศึกษา/นักธรรม/เปรียญธรรม/สามัญ 
 ตัวแปรตำม (Dependent Variables)  ได้แก่  ความคิดเห็นของพรสงฆ์ที่มีต่อ
รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ในจังหวัดสิงห์บุรีด้านต่างๆ คือ ๑. ด้าน
ความขยัน  ๒. ด้านความประหยัด  ๓. ด้านความซื่อสัตย์  ๔. ด้านความมีวินัย  ๕. ด้านสุภาพ ๖. ด้าน
ความสะอาด   ๗.ด้านความสามัคคี ๘. ด้านความมีน้ าใจ  

 ๑.๔.๓  ขอบเขตด้ำนประชำกร/ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
 ผู้วิจัย  ได้ก าหนดขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยครั้งนี้  แบ่ง
ออกเป็น  ๒  กลุ่ม ดังนี้ 
                                                           

๘กองพุทธศาสนศึกษา  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, คู่มือโครงกำรปฏิบัติธรรมเฉลิมพระ

เกียรติเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , 

๒๕๔๗), หน้า ๗๓ - ๗๕. 
๙ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษำธิกำร รำยงำนกำรวิจัยประเมินผลคุณธรรม 

๘ประกำรของผู้เรียน : เจตคติและพฤติกรรม, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ๒๕๕๑), 
หน้า ๑๑-๑๒. 



๖ 
 

 
 

๑. ประชำกร 
ในการท าวิจัยครั้งนี้ประชากร   ได้แก่  เจ้าอาวาสที่สังกัดอยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์

จังหวัดสิงห์บุรี  จ านวน  ๑๘๓  รูป 
๒. ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญกำรสัมภำษณ์เชิงลึก 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบ่งออกเป็น  ๒  กลุ่ม  ได้แก่  
๑. กลุ่มพระสังฆาธิการ  ได้แก่  เจ้าอาวาสวัดและเจ้าอาวาสวัดส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

อ าเภอละหนึ่งวัดที่มีผลงานดีเด่น  จ านวน  ๑๕  รูป 
๒. กลุ่มข้าราชการ  ได้แก่  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี  

เจ้าหน้าที่นักวิชาการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี  และเจ้าหน้าที่นักวิชาการส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี  จ านวน  ๙ ท่าน   รวมทั้งสิ้น  ๒๔  รูป/คน 

๓. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญสนทนากลุ่มเฉพาะ  (Focus Group Discussions)  จ านวน  ๑๐  
รูป/คน 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
พ้ืนที่ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  วัดในจังหวัดสิงห์บุรี   
๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยจะด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงเดือน

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมระยะเวลา ๒๕ เดือน 
 

๑.๕  นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
รูปแบบกำรพัฒนำ หมายถึง วิธีการพัฒนาหรือท าให้ดีขึ้น   
วัด หมายถึง วัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดสิงห์บุรี 
คุณธรรม หมายถึง หลักของความดีงามและความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม

ศาสนาและทางวัฒนธรรม ซึ่งบุคคลยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือความสุขความส าเร็จของตนเอง
และสังคม 

จริยธรรม หมายถึง การแสดงออกทางการประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม เช่น ความซื่อสัตย์
สุจริต เป็นต้น 

กำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง แนวทางประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุ
สภาพชีวิต ที่มีคุณค่า มีคุณธรรม แล้วแสดงออกทางกายในลักษณะที่ดีงาม อันเป็นที่พึงประสงค์ของ
สังคมซึ่งประกอบด้วย เช่น 



๗ 
 

๑. ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายามท าหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ อดทน 
ความขยันต้องปฏิบัติควบคู่กับการใช้สติปัญญา แก้ปัญหาจนเกิดผลส าเร็จผู้ที่มีความขยัน คือ ผู้ที่ตั้งใจ
ท าอย่างจริงจังต่อเนื่องในเรื่องที่ถูกที่ควรเป็นคนสู้งาน มีความพยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค 
รักงานที่ท า ตั้งใจท าหน้าที่อย่างจริงจัง 

๒. ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของแต่พอควรพอประมาณ 
ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อผู้ที่มีความประหยัด คือ ผู้ที่ด าเนินชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบ
ง่าย รู้จักฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า 
รู้จักท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ 

๓. ความซื่อสัตย์ หมายถึง ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว
และเพ่ือนตลอดสังคมผู้ที่มีความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อ
เวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกงท้ังทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง 
ความมีวินัย หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อย่างถูกต้องเหมาะสมกับจรรยามารยาท กฎระเบียบวินัย 
กฎหมาย และหลักของศีลธรรม 

๔. มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับและข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยใน
ตนเองและวินัยต่อสังคมผู้ที่มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน/
องค์กร/สังคม และประเทศ โดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและตั้งใจ 

๕. สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ
ผู้ที่มีความสุภาพ คือ ผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว รุนแรงวางอ านาจ
ข่มผู้อื่นทั้งโดยวาจาและท่าทาง แต่ในเวลาเดียวกันยังคงมีความมั่นใจในตนเอง เป็นผู้ที่มีมารยาท วาง
ตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย 

๖. สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม ความผ่องใสเป็น
ที่เจริญตาท าให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็นผู้ที่ความสะอาด คือ ผู้รักษาร่างกาย ที่อยู่อาศัย
สิ่งแวดล้อมถูกต้องตามสุขลักษณะ ฝึกฝนจิตใจ มิให้ขุ่นมัว จึงมีความแจ่มใสอยู่เสมอ 

๗. สามัคคี  หมายถึง การมีพฤติกรรมร่วมมือร่วมใจท างานอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล รักช่วยเหลือเกื้อกูลเสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ไม่ใช้ความ
รุนแรงในการแก้ปัญหา และไม่สร้างความแตกแยก 

๘. มีน้ าใจ  หมายถึง การแสดงออกถึงการอาสาหรือเต็มใจที่จะช่วยเหลือหรือท าเพ่ือ
ผู้อื่น ส่วนรวม สังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ 

เยำวชน หมายถึง  ผู้มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๒๐ ปีหรือเป็นช่วงวัยหนุ่มสาว เป็นช่วงหัว
เลี้ยวหัวตอกระหว่างการเป็นเด็กและผู้ใหญ่. เป็นช่วงที่กังวลเกี่ยวกับรูปลักษณ์และสิ่งรอบตัวมากเป็น
พิเศษ  



๘ 
 

 
 

๑.๖  ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
๑.๖.๑ ท าให้ทราบสภาพปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนในจังหวัดสิงห์บุรี 
๑.๖.๒  ท าให้ทราบแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดใน

จังหวัดสิงห์บุรี 
๑.๖.๓  ท าให้ทราบรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ใน

จังหวัดสิงห์บุรี 
๑.๖.๔ ผลการวิจัยสามารถน าไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวัดในจังหวัดสิงห์บุรีและ

จังหวัดอ่ืนๆ ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชนต่อไป  
 



บทท่ี ๒ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ใน
จังหวัดสิงห์บุรี” ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ 
๒.๒  แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา 
๒.๓  แนวคิดเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม 
๒.๔ บริบทเกี่ยวกับพ้ืนที่วิจัย 
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ 

๒.๑.๑ ความหมายของรูปแบบ 
รูปแบบ หมายถึง ตัวแทนที่สร้างขึ้นเพ่ืออธิบายพฤติกรรมของลักษณะบางประการของ

สิ่งที่เป็นจริงอย่างหนึ่งหรือเป็นเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใช้ในการหาความรู้ความเข้าใจ
ปรากฏการณ์๑ รูปแบบหมายถึงแบบจ าลองอย่างง่ายหรือย่อส่วนของปรากฏการณ์ต่าง ๆ  ที่ผู้เสนอ
รูปแบบดังกล่าวได้ศึกษาและพัฒนาขึ้นมาเพ่ือแสดงหรืออธิบายปรากฏการณ์ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นหรือใน
บางกรณีอาจจะใช้ประโยชน์ในการท านายปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นตลอดจนอาจใช้เป็นแนวทางใน
การดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปเป็นสิ่งที่สร้างหรือพัฒนาขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีที่ได้ศึกษามาของ
ผู้สร้างเองเพ่ือถ่ายทอดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบโดยใช้สื่อที่ท าให้เข้าใจได้ง่ายกระชับถูกต้องและ
สามารถตรวจสอบเปรียบเทียบกับปรากฏการณ์จริงได้การพัฒนารูปแบบจึงเป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นที่จะ
น าผลการวิจัยมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ิมคุณภาพประสิทธิภาพการท างานปกติในองค์กรหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ โดยอาศัยยุทธศาสตร์วิธีการหรือเทคนิคต่าง ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะธรรมชาติของ
งานหรือหน่วยงานนั้น ๆ ๒ รูปแบบหมายถึงโครงสร้างที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหรือ
ตัวแปรต่าง ๆ สามารถใช้รูปแบบอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีในปรากฏการณ์

                                                           

 ๑ทิศนา  แขมณี,  ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ, 
(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔) , หน้า ๑๒๓. 
 ๒ขวัญนภา สุขคร,  ความหมายของการวิจัย, (ล าปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ล าปาง, 
๒๕๕๔) , หน้า ๗๔.  



๑๐ 
 

ธรรมชาติหรือในรูปแบบต่าง ๆ อธิบายถึงล าดับขั้นตอนขององค์ประกอบหรือกิจกรรมในระบบ๓

รูปแบบอาจเป็นเพียง การจ าลองของจริงหรืออาจมีลักษณะเป็นทฤษฎีหรืออาจเป็นการเชื่อมโยง
ทฤษฎีสู่รูปธรรมของการปฏิบัติได้๔รูปแบบเป็นการน าทฤษฎีแนวทางกรอบแนวคิดมาพัฒนาเพ่ือให้
สามารถแปลความหมายของปรากฏการณ์ต่าง  ๆ  ได้๕รูปแบบ หมายถึง ชุดของทฤษฎีที่ผ่านการ
ทดสอบความแม่นตรงและความน่าเชื่อถือสามารถระบุและพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดย
วิธีทางคณิตศาสตร์หรือทางสถิติได้ด้วย๖ รูปแบบเป็นนามธรรมของจริงหรือภาพจ าลองของ
สถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะจะมีตั้งแต่รูปแบบไงง่ายไปจนถึงรูปแบบที่มีความสลับซับซ้อน
มาก  ๆ  และมีทั้งรูปแบบเชิงกายภาพที่เป็นแบบจ าลองของวัตถุ๗ รูปแบบไม่ว่าคือรูปของความจริง
ของปรากฏการณ์ซึ่งแสดงด้วยข้อความจ านวนหรือภาพด้วยการลดทอนเวลาและที่สะท าให้เข้า
ใจความจริงของปรากฏการณ์ได้ดียิ่งขึ้นหรือตัวแทนของการใช้แนวความคิดของโปรแกรมที่ก าหนด
เฉพาะ๘  รูปแบบคือรูปย่อที่เลียนแบบความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่งโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยจัดระบบความคิดในเรื่องนั้นให้ง่ายขึ้นและเป็นระเบียบสามารถเข้าใจลักษณะ
ส าคัญของปรากฏการณ์นั้นได้๙รูปแบบ เป็นแบบอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเผื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
หรือท าซ้ าเป็นตัวอย่างเพ่ือการเรียนเช่นตัวอย่างในการออกเสียงภาษาต่างประเทศเพ่ือให้ผู้เรียนได้
เรียนเป็นต้น เป็นแผนภูมิหรือรูปสามมิติซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลักการหรือแนวคิด เป็น
ชุดของปัจจัยหรือตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันซึ่งรวมกันเป็นตัวประกอบและเป็นสัญลักษณ์

                                                           

 ๓บุญชม  ศรีสะอาด, วิจัยเบื้องต้น,  (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน์, ๒๕๔๗) , หน้า ๔๑-๔๗. 
 ๔ศิริชัย กาญจนวาสีและคณะ , รายงานวิจัยโครงการวิจัยรูปแบบของระบบการบริหารจัด
การศึกษาแบบบูรณาการส าหรับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ,  (กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๔๘) , หน้า ๓๒. 
 ๕Nadler, L.,  Designing Training Programs : The Critical Events Model. Reading. 
(Massachusetts : Addison Wesley,1982) , p. 182. 
 ๖ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์, การก าหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ : ทฤษฎีและการประยุกต์, 
(กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, ๒๕๔๐) , หน้า ๒๑-๒๓. 
 ๗Tosi, H.L. and Carroll, S.J.,  Management,  (New York : John Wiley & Sons, 1982) ,  
p. 163. 
 ๘Raj, M.P.,  Criteria for a model for the integration of environment education into 
the school curriculum of the northern province, (Sout Africa : Doctoral dissertatior University of 
South Africa, 2002) , p.243. 
 ๙สุบรรณ์  พันธวิศวาส และชัยวัฒน์  ปัญจพงษ์ ,  ระเบียบวิธีเชิงปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร :           
โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๒) , หน้า ๗๗.  



๑๑ 
 

ทางระบบสังคมอาจจะเขียนออกเป็นสุดทางคณิตศาสตร์หรือบรรยายเป็นภาษาก็ได้๑๐รูปแบบอาจเป็น
เพียงการจ าลองของจริงหรืออาจเป็นทฤษฎีหรืออาจเป็นการเชื่อมโยงทฤษฎีสู่รูปธรรมของการ
ปฏิบัติงาน๑๑รูปแบบ หมายถึง วิธีการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ถ่ายทอดความคิดความเข้าใจและ
จินตนาการท่ีมีต่อสิ่งใด ๆ  ให้ปรากฏโดยใช้การสื่อสารที่เข้าใจได้ง่าย เช่น ภาพวาด ภาพเหมือน แผน
ที่หรือสมการทางคณิตศาสตร์ โดยสามารถน าเสนอประเด็นต่าง  ๆ  ได้กระชับภายใต้หลักการอย่างมี
ระบบ๑๒รูปแบบ หมายถึง แบบจ าลองอย่าง ง่าย ๆ ในเรื่องปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้เสนอได้ศึกษาและ
พัฒนาขึ้นเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งและควรแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกันด้วย๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ๑๐Good, C.V. Dictionary of education,  (New York : McGraw-Hill, 1973) , p.375. 
 ๑๑ศิริชัย  กาญจนวาสี,  ทฤษฎีการประเมิน,  พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗) , หน้า ๑๒๗.  
 ๑๒เยาวดี   วิบูลย์ศรี ,  การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบั ติ ,   พิมพ์ครั้ งที่  ๒ , 
(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖) , หน้า ๕๙.  
 ๑๓ศุภลักษณ์  เศษธะพานิช,  การน าเสนอรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษา,  (พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา,  ๒๕๔๔) ,  หน้า  ๑๕. 



๑๒ 
 

ตารางท่ี  ๒.๑ ความหมายของรูปแบบ 
 

นักวิชาการหรือนักวิจัย แนวคิดหลัก 
ทิศนา  แขมณี (๒๕๕๔, หน้า ๑๒๓)  
 

ตัวแทนที่สร้างขึ้นเพ่ืออธิบายพฤติกรรมของลักษณะ
บางประการของสิ่ งที่ เป็นจริงอย่างหนึ่ งหรือเป็น
เครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใช้ในการหาความรู้ความ
เข้าใจปรากฏการณ์ 

ขวัญนภา สุขคร (๒๕๕๔, หน้า ๗๔)  
 

แบบจ าลองอย่างง่ายหรือย่อส่วนของปรากฏการณ์ต่าง 
ๆ  ที่ผู้เสนอรูปแบบดังกล่าวได้ศึกษาและพัฒนาขึ้นมา
เพ่ือแสดงหรืออธิบายปรากฏการณ์ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
หรือในบางกรณีอาจจะใช้ประโยชน์ในการท านาย
ปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นตลอดจนอาจใช้เป็นแนวทาง
ในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปเป็นสิ่งที่สร้าง
หรือพัฒนาขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีที่ได้ศึกษามาของ
ผู้สร้างเองเพ่ือถ่ายทอดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
โดยใช้สื่อที่ท าให้เข้าใจได้ง่ายกระชับถูกต้องและ
สามารถตรวจสอบเปรียบเทียบกับปรากฏการณ์จริงได้
การพัฒนารูปแบบจึงเป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นที่จะน า
ผลการวิจัยมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ิมคุณภาพ
ประสิทธิภาพการท างานปกติในองค์กรหรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ โดยอาศัยยุทธศาสตร์วิธีการหรือเทคนิคต่าง ๆ 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับลักษณะธรรมชาติของงานหรือหน่วยงาน 

บุญชม  ศรีสะอาด (๒๕๔๗, หน้า ๔๑-๔๗)  
 

โครงสร้างที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
หรือตั วแปรต่ าง  ๆ  สามารถใช้ รู ปแบบอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง  ๆ ที่มีใน
ปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือในรูปแบบต่าง ๆ อธิบาย
ถึงล าดับขั้นตอนขององค์ประกอบ 

ศิริชัย  กาญจนวาสีและคณะ (๒๕๔๘, หน้า 
๓๒)  
 

รูปแบบอาจเป็นเพียง การจ าลองของจริงหรืออาจมี
ลักษณะเป็นทฤษฎีหรืออาจเป็นการเชื่อมโยงทฤษฎีสู่
รูปธรรมของการปฏิบัติได้ 

 



๑๓ 
 

ตารางท่ี  ๒.๑ ความหมายของรูปแบบ 
 

นักวิชาการหรือนักวิจัย แนวคิดหลัก 
Nadler, L. (1982, p. 182)  
 

รูปแบบเป็นการน าทฤษฎีแนวทางกรอบแนวคิดมา
พั ฒ น า เ พ่ื อ ใ ห้ ส า ม า ร ถ แ ป ล ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง
ปรากฏการณ์ต่าง  ๆ  ได ้

ถวัลย์รัฐ  วรเทพพุฒิพงษ์ (๒๕๔๐, หน้า ๒๑-
๒๓)  
 

ชุดของทฤษฎีที่ผ่านการทดสอบความแม่นตรงและ
ค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถื อ ส า ม า ร ถ ร ะ บุ แ ล ะ พ ย า ก ร ณ์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยวิธีทางคณิตศาสตร์
หรือทางสถิติได้ด้วย 

Tosi, H.L. and Carroll, S.J. (2002, p.243)  
 

รูปแบบเป็นนามธรรมของจริงหรือภาพจ าลองของ
สถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะจะมีตั้งแต่
รูปแบบไงง่ายไปจนถึงรูปแบบที่มีความสลับซับซ้อน
มาก  ๆ  รูปแบบเชิงกายภาพที่เป็นแบบจ าลองของ
วัตถ ุ

Raj, M.P. (2002, p.243)  
 

รูปแบบไม่ว่าคือรูปของความจริงของปรากฏการณ์ซึ่ง
แสดงด้วยข้อความจ านวนหรือภาพด้วยการลดทอน
เวลาและที่สะท าให้เข้าใจความจริงของปรากฏการณ์
ได้ดียิ่งขึ้นหรือตัวแทนของการใช้แนวความคิดของ
โปรแกรมท่ีก าหนดเฉพาะ 

สุบรรณ์  พันธวิศวาส และชัยวัฒน์  ปัญจพงษ์  
(๒๕๔๒, หน้า ๗)  
 

รูปแบบคือรูปย่อที่ เลียนแบบความสัมพันธ์ของ
ปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือช่วยจัดระบบความคิดในเรื่องนั้นให้ง่ายขึ้นและ
เป็นระเบียบสามารถเข้า ใจลั กษณะส าคัญของ
ปรากฏการณ์นั้นได้ 

Good, C.V. (1973, p.375)  
 

รูปแบบ เป็นแบบอย่างของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งเผื่อเป็น
แนวทางในการสร้างหรือท าซ้ าเป็นตัวอย่างเพ่ือการ
เรียนเช่นตัวอย่างในการออกเสียงภาษาต่างประเทศ
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนเป็นต้น เป็นแผนภูมิหรือรูปสาม
มิติซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลักการหรือ
แนวคิด เป็นชุดของปัจจัยหรือตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ 



๑๔ 
 

 
ตารางท่ี  ๒.๑ ความหมายของรูปแบบ 

 

นักวิชาการหรือนักวิจัย แนวคิดหลัก 
 ซึ่งกันและกันซึ่ งรวมกันเป็นตัวประกอบและเป็น

สัญลักษณ์ทางระบบสังคม 
ศิริชัย  กาญจนวาสี (๒๕๔๗, หน้า ๑๒๗)  รูปแบบอาจเป็นเพียงการจ าลองของจริงหรืออาจเป็น

ทฤษฎีหรืออาจเป็นการเชื่อมโยงทฤษฎีสู่รูปธรรมของ
การปฏิบัติงาน 

เยาวดี  วิบูลย์ศรี  (๒๕๔๖, หน้า ๕๙๗)  

 

วิธีการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ถ่ายทอดความคิดความ
เข้าใจและจินตนาการที่มีต่อสิ่งใด ๆ  ให้ปรากฏโดยใช้
การสื่อสารที่เข้าใจได้ง่าย  

ศุภลักษณ์  เศษธะพานิช (๒๕๔๔, หน้า ๑๕๗)  
 

แบบจ าลองอย่าง ง่าย ๆ ในเรื่องปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่
ผู้เสนอได้ศึกษาและพัฒนาขึ้นเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์
อย่างใดอย่างหนึ่งและควรแสดงความสัมพันธ์ของตัว
แปรหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกันด้วย 

 
๒.๑.๒ ประเภทของรูปแบบ 
รูปแบบตามแนวคิด  หลักการหรือทฤษฎีซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบนั้น  ๆ  

และได้แบ่งกลุ่มรูปแบบการสอนเอาไว้ ๔ รูปแบบ  คือ ๑)  Information – Processing Model  เป็น
รูปแบบที่ยึดหลักความสามารถในกระวนการประมวลข้อมูลของผู้เรียน  และแนวทางในการปรับปรุงวิ
ธารจัดการกับข้อมูลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๒) Personal Model  เป็นรูปแบบที่จัดไว้ในกลุ่มนี้ให้
ความส าคัญกับปัจเจกบุคคลและการพัฒนาบุคคลเฉพาะราย  โดยมุ่งเน้นการะบวนการที่แต่ละบุคคล
จัดระบบและปฏิบัติต่อสรรพสิ่ งทั้ งหลาย  ๓) Social Interaction Model  เป็นรูปแบบที่ ให้
ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและบุคคลต่อสังคม  ๔) Behavior Model  เป็นรูปแบบที่
ใช้องค์ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์เป็นกลักในการพัฒนารูปแบบ  จุดเน้นส าคัญ  คือ  ก าร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สังเกตได้มากกว่าการพัฒนาโครงสร้างทางจิตวิทยาและพฤติกรรมที่ไม่
สามารถสังเกตได้๑๔ 

                                                           

 ๑๔Joyce, B. and Weil, M.,  Model of Teaching,  (New York : Prentice-Hall, 1996) , 
p. 203. 



๑๕ 
 

รูปแบบแบ่งออกเป็น  ๔ ประเภท  คือ ๑) รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ  (Analogue Model)  
เป็นรูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปมัยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่งเป็นรูปธรรม เพ่ือสร้างความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม เช่น รูปแบบในการท านายจ านวนนักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบโรงเรียน ซึ่ง
อนุมานแนวคิดมาจากการเปิดน้ าเข้าและปล่อยน้ าออกจากถัง นักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบเปรียบเทียบได้
กับน้ าที่เปิดออกจากถัง ๒) รูปแบบเชิงภาษา  (Semantic Model) เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อใน
การบรรยายหรืออธิบายปรากฏ การณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพ่ือให้เห็นโครงสร้าง
ทางความคิด องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้น๓) รูปแบบเชิง
คณิตศาสตร์  (Mathematical Model)  เป็นรูปแบบที่ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นสื่อในการแสดง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง  ๆ  รูปแบบประเภทนี้นิยมใช้กันทั้งในสาขาจิตวิทยาและศึกษาศาสตร์ 
รวมทั้งการบริหารการศึกษาด้วย๔) รูปแบบเชิงสาเหตุ  (Causal Model) เป็นรูปแบบความคิดท่ีแสดง
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรต่าง ๆ  ของสภา ๒ประเภทคือ๑) รูปแบบเชิงปฏิบัติ 
(Practical Model) รูปแบบประเภทนี้เป็นแบบจ าลองทางกายภาพเช่นแบบจ าลองรถยนต์เครื่องบิน
ภาพจ าลอง๒) รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model) เป็นแบบจ าลองที่สร้างขึ้นจากกรอบ
ความคิดที่มีทฤษฎีเป็นพื้นฐานตัวทฤษฎีเองไม่ใช่รูปแบบหรือแบบจ าลองเป็นตัวช่วยให้เกิดรูปแบบที่มี
โครงสร้างต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน๑๕ 

จากประเภทของรูปแบบ  รูปแบบมีหลายประเภทด้วยกัน ในแต่ละสาขาก็มีรูปแบบที่
แตกต่างกันออกไป เช่น รูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์ ได้แบ่งออกเป็น รูปแบบที่ใช้การ
อุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่งเป็นรูปธรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็น
นามธรรม รูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ท่ีศึกษาด้วยภาษาแผนภูมิ 
รูปภาพ รูปแบบที่ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นสื่อในการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง  ๆ  และ
รูปแบบที่น าเอา  ตัวแปรต่าง  ๆ  มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลที่เกิดขึ้น เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ๑๕Steiner, E.Z. Edocology,   (Sydney : NSW, 1990) , p.164. 



๑๖ 
 

ตารางท่ี  ๒.๒ ประเภทของรูปแบบ 

 

นักวิชาการหรือนักวิจัย แนวคิดหลัก 
Joyce, B. and Weil, M.  
 (1996,  p.203)  
 

ส าหรับรูปแบบการสอนแบ่งออกเป็น  ๔รูปแบบ  คือ 
๑. Information – Processing Model   
๒. Personal Model   
๓. Social Interaction Model   
๔. Behavior Model   

Steiner, E.Z. 
 (1990, p.164)  
 

รูปแบบแบ่งออกได้ ๒ประเภทคือ 
๑ ) รูปแบบเชิงปฏิบัติ  (Practical Model) รูปแบบ
ประเภทนี้เป็นแบบจ าลองทางกายภาพ 
๒ ) รูปแบบเชิงทฤษฎี  (Theoretical Model)  เป็น
แบบจ าลองที่สร้างขึ้นจากกรอบความคิดที่มีทฤษฎีเป็น
พ้ืนฐาน 

 
๒.๑.๓ การตรวจสอบรูปแบบ 
การตรวจสอบรูปแบบจุดหมายที่ส าคัญของการสร้างรูปแบบก็คือการทดสอบตรวจสอบ

รูปแบบนั้นด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ การตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธีซึ่งอาจใช้การวิเคราะห์จาก
หลักฐานถึงคุณลักษณะและเชิงปริมาณ โดยการตรวจสอบรูปแบบจากหลักฐานเชิงคุณลักษณะซึ่งอาจ
ใช้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบส่วนการตรวจสอบ Modelจากหลักฐานเชิงปริมาณใช้เทคนิคเชิงสถิติซึ่ง
การตรวจสอบรูปแบบควรตรวจสอบคุณลักษณะ ๒อย่าง คือ  (๑) การตรวจสอบความมักน้อยของ
ความสัมพันธ์ความเกี่ยวข้องและเหตุผลระหว่างตัวแปร (๒) การประมาณค่าพารามิเตอร์ของ
ความสัมพันธ์ดังกล่าวซึ่งการประมาณค่านี้สามารถประมาณค่ากาลเวลากลุ่มตัวอย่างหรือสถานที่ได้
หรืออ้างอิงจากกลุ่มตัวอย่างไปหาประชากรก็ได้โดยผลการตรวจสอบสามารถน าไปสู่ค าตอบ ๒ข้อคือ
การสร้างรูปแบบใหม่และการปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบเดิม๑๖การตรวจสอบโดยการใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในบางเรื่องที่ต้องการความละเอียดอ่อนมากกว่าการวิจัยในเชิงปริมาณ โดยเชื่อว่าการรับรู้ที่เท่ากันนั้น
เป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานของผู้รู้และได้เสนอแนวคิดการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิไว้ดังนี้ คือ  (๑) การ
ประเมินโดยแนวทางนี้ไม่ได้เน้นผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตามรูปแบบการประเมินจริง 
เป้าหมายการตอบสนองปัญหาและความต้องการของผู้เกี่ยวข้องตามรูปแบบการประเมินตอบสนอง
                                                           

 ๑๖ Keeves P.J., Educational Research, Methodology and Measurement : An 
International Handbook,  (Oxford : Pergamon Press, 1988) , p.560. 



๑๗ 
 

หรือกระบวนการตัดสินใจแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นการวิเคราะห์
วิจารณ์อย่างลึกซึ้งเฉพาะในประเด็นที่น ามาพิจารณา ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์หรือผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเสมอไป แต่อาจจะผสมผสานปัจจัยในการพิจารณาต่าง  ๆ  เข้า
ด้วยกันตามวิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพประสิทธิภาพหรือความ
เหมาะสมของสิ่งที่ท าการประเมิน (๒) รูปแบบการประเมินที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องที่
จะประเมินโดยที่พัฒน ามาจากรูปแบบการวิจารณ์งานศิลป์ที่มีความละเอียดอ่อนลึกซึ้ง และต้องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงมาเป็นผู้วินิจฉัยเนื่องจากเป็นการวัดคุณค่าที่ไม่อาจประเมินด้วยเครื่องวัดใด  ๆ   
ได้ และต้องใช้ความสามารถของผู้ประเมินอย่างแท้จริง ต่อมาได้มีการน าแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้
ทางการศึกษาระดับสูงในแวดวงการอุดมศึกษามากขึ้นในสาขาเฉพาะที่ต้องอาศัยผู้รู้ในเรื่องนั้นนั้นจริง  
ๆ  จะทราบและเข้าใจอย่างลึกซึ้ง (๓) รูปแบบที่ใช้ตัวบุคคลคือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการ
ประเมิน โดยให้ความเชื่อถือว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้นเป็นผู้เที่ยงธรรมและมีดุลพินิจที่ดีทั้งนี้เกณฑ์มาตรฐาน
และเกณฑ์พิจารณาต่าง  ๆ  นั้นเกิดขึ้นจากประสบการณ์และความช านาญของผู้ทรงคุณวุฒินั่นเอง  
 (๔) รูปแบบที่ยอมให้ความยืดหยุ่นในกระบวนการท างานของผู้ทรงคุณวุฒิ ตามอัธยาศัยและตาม
ความถนัดของแต่ละคน นับตั้งแต่การก าหนดประเด็นที่พิจารณาการบ่งชี้ข้อมูลที่ต้องการการเก็บ
รวบรวมการประเมินผลการวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจนวิธีการน าเสนอทั้งนี้การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจะเน้นที่
สถานภาพทางวิชาชีพประสบการณ์และการเป็นที่น่าเชื่อถือของวิชาชีพนั้นเป็นส าคัญ๑๗ 

สรุปได้ว่าการตรวจสอบรูปแบบเป็นการประเมินโดยแนวทางนี้ไม่ได้เน้นผลสัมฤทธิ์ของ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตามรูปแบบการประเมินจริง เป้าหมายการตอบสนองปัญหาและความ
ต้องการของผู้เกี่ยวข้องตามรูปแบบการประเมินตอบสนองหรือกระบวนการตัดสินใจแต่อย่างใดอย่าง
หนึ่ง ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องที่จะประเมินโดยที่พัฒนามาจากรูปแบบการวิจารณ์งาน
ศิลป์ที่มีความละเอียดอ่อนลึกซึ้ง โดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็น ซึ่งรูปแบบที่ยอมให้ความยืดหยุ่นใน
กระบวนการท างานของผู้ทรงคุณวุฒิ ตามอัธยาศัยและตามความถนัดของแต่ละคน 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ๑๗Eisner, E.,  “Educational Connoisseurship and Criticism : Their Form and Functions in 
Educational Evaluation”,  Journal of Aesthetic Education ,  (1976) : 192-193. 



๑๘ 
 

ตารางท่ี  ๒.๓ การตรวจสอบรูปแบบ 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Keeves P.J. 
 (1988, p.560.)  
 

รูปแบบควรตรวจสอบคุณลักษณะ ๒ อย่าง คือ  
 (๑) การตรวจสอบความมักน้อยของความสัมพันธ์ความ
เกี่ยวข้องและเหตุผลระหว่างตัวแปร  
 (๒) การประมาณค่าพารามิเตอร์ของความสัมพันธ์ 

Eisner, E. 
 (1976, pp. 192-193.)  
 

แนวคิดการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิไว้ดังนี้ คือ  
 (๑) การประเมินโดยแนวทางนี้ไม่ได้เน้นผลสัมฤทธิ์ของ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตามรูปแบบการประเมินจริง 
เป้าหมายการตอบสนองปัญหา  
 (๒) รูปแบบการประเมินที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางในเรื่องที่จะประเมินโดยที่พัฒนามาจากรูปแบบการ
วิจารณ์งานศิลป์ที่มีความละเอียดอ่อนลึกซ้ึง  
 (๓) รูปแบบที่ใช้ตัวบุคคลคือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือ
ในการประเมิน โดยให้ความเชื่อถือว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้น
เป็นผู้เที่ยงธรรมและมีดุลพินิจที่ดี 
 (๔) รูปแบบที่ยอมให้ความยืดหยุ่นในกระบวนการ
ท างานของผู้ทรงคุณวุฒิ ตามอัธยาศัยและตามความ
ถนัดของแต่ละคน  

 
๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา 
๒.๒.๑  ความหมายของการพัฒนา 
นักการศึกษาหรือนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของค าว่า  “พัฒนา” ไว้อย่าง

หลากหลายทั้งที่เหมือนกันใกล้เคียงกันดังนี้ 
การพัฒนาหมายถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูปจากของเดิมแล้วท าให้ดีขึ้น

ให้เจริญขึ้น๑๘ และนักวิชาการอีกท่าน  ได้อธิบายว่าค าว่า “พัฒนา” ตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า

                                                           
๑๘ไพบูลย์  ช่างเรียน,  ลักษณะสังคมและการปกครองของไทย, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๑๗) , หน้า  ๖๔. 



๑๙ 
 

Development”หมายถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ดีขึ้นเจริญขึ้น๑๙ นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการ
ได้ให้ค าจ ากัดความว่า  “พัฒนา” คือท าให้เจริญท าให้ยั่ งยืนถาวร๒๐  และยังหมายถึงความ
เจริญก้าวหน้าการเติบโตความงอกงามการเปลี่ยนแปลงอย่างมีทิศทางมีเป้าหมายเพ่ือเปลี่ยนแปลงสู่
สภาพที่ดีกว่าเดิมหรือเป็นวิวัฒนาการในทางที่ดีกว่าเดิมหรือเพ่ือเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างจริงจังเป็น
ส าคัญ๒๑  ส าหรับการพัฒนาที่แท้จริงควรหมายถึงการท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ ของประชาชนมีความสุข  
ความสะดวกสบาย  ความอยู่ดีกินดี  ความเจริญทางศิลปวัฒนธรรมของร่างกายแล้ว  ประชาชนยัง
ต้องการพัฒนาทางด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อมที่ดี  การพักผ่อนหย่อนใจและการพัฒนาทางวัฒนธรรม
และจิตใจด้านต่าง  ๆ  ด้วย  ความต้องการทั้งหมดนี้บางครั้งเราเรียกกันว่าเพ่ิมรายได้เท่านั้น  หากอยู่
ที่การเพ่ิมความพอใจความสุขของประชาชนมากกว่า๒๒  ผู้เชี่ยวชาญ ด้านพัฒนาชุมชนของอังกฤษได้
ให้ความหมายของการพัฒนา  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น๒๓  อีกท่านหนึ่งได้ให้ความหมาย
โดยเน้นทางด้านเศรษฐกิจว่า  หมายถึง  ความก้าวหน้าที่มุ่งจัดสวัสดิการเป็นต้นว่า  การลดความ
ยากจนและการลดการว่างงาน  การลดความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจ๒๔ 

ส าหรับนักสังคมวิทยา  เชื่อว่า  การพัฒนาเป็นกระบวนการหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง  
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายใต้การแบ่งโลกที่พัฒนาและไม่พัฒนาซึ่งการพัฒนามีอยู่  ๓  ฐานะ  
ได้แก่๒๕ 

๑) การพัฒนาในฐานะที่เป็นกระบวนการ  ในความหมายนี้  หมายถึง  กระบวนการ
วิวัฒนาการของความเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์รวมทั้งขององค์การทาง
วัฒนธรรมด้วย  การพัฒนาในฐานะนี้เกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการทั้งแนวเก่าแนวใหม่ความแตกต่างทาง
สังคมการผสมผสานและการปรับตัวด้วยการท าให้ดีขึ้น  ตลอดจนขั้นตอนของวิวัฒนาการทางสังคม 

                                                           
๑๙วิจิตร ศรีสอ้าน, การศึกษากับการพัฒนา, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  ๒๕๒๔) , 

หน้า  ๑๐. 
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๒๕๒๙) ,  หน้า  ๑๘. 
 ๒๕Hoogvelt, The Manager’s Span of control, (The Harvard Review may june, 1956) , 
pp. 39-47  



๒๐ 
 

๒) การพัฒนาในฐานะที่เป็นปฏิสัมพันธ์  ในฐานะนี้  เป็นการมองการพัฒนาว่าเป็น
กระบวนการเปลี่ยนแปลงและความเจริญเติบโตของสังคมด้วยการติดต่อสัมพันธ์กับสังคมต่าง  ๆ   
การพัฒนาที่ด้อยพัฒนาด้วยการติดต่อสัมพันธ์ทางการค้า  ระบบพาณิชย์  ระบบอาณานิคม อาณา
นิคมยุคใหม่  การแปลงสภาพโครงสร้างของสังคมด้วยการเป็นสมัยใหม่ภาพใต้ลัทธิอาณานิคม  การแร่
กระจายทัศนคติ  ค่านิยม  สถาบันต่าง  ๆ  ภายใต้ลัทธิอาณานิคม  และการขาดตอนของกระบวนการ
วิวัฒนาการ 

๓) การพัฒนาในฐานะที่เป็นการปฏิบัติการ  การพัฒนาในฐานะนี้ถือว่า  การพัฒนา
จะต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอมและตรวจสอบกระบวนการแห่งความเจริญเติบโตและการ
เปลี่ยนแปลงโดยมีเป้าหมายให้เลือกส าหรับการพัฒนาหลาย  ๆ  เป้าหมาย  รวมทั้งรูปแบบของการ
พัฒนา  เป็นต้น 

พัฒนา หมายถึง การท าให้เจริญขึ้น ท าให้รุ่งเรืองขึ้น ใช้ได้ทั้งการพัฒนาวัตถุและการ
พัฒนาจิตใจ เช่น การพัฒนาชนบทการพัฒนาประเทศ การพัฒนาสติปัญญา และการพัฒนาจิต  
เป็นต้น แต่ศัพท์ทางพระพุทธศาสนาที่แท้จริงที่ใช้ในการพัฒนาจิตนั้น ท่านใช้ค าว่า ภาวนา หมายถึง 
การท าให้มีการท าให้เกิดขึ้น ท าให้เจริญ การอบรมการบ าเพ็ญ เช่น ค าว่า สมาธิภาวนา คือ การเจริญ 
การอบรม หรือบ าเพ็ญสมาธิและค าว่าวิปัสสนาภาวนา คือ การเจริญ การอบรม หรือการบ าเพ็ญ
วิปัสสนา๒๖การพัฒนาที่แท้จริงควรหมายถึงการท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมีความสุข ความ
สะดวกสบาย ความอยู่ดีกินดีความเจริญทางศิลปวัฒนธรรมและจิตใจและความสงบสันติซึ่งนอกจาก
จะขึ้นอยู่กับการได้รับปัจจัยทางวัตถุเพ่ือสนองความต้องการของร่างกายแล้ว ประชาชนยังต้องการ
พัฒนาทางด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อมที่ดีการพักผ่อนหย่อนใจและการพัฒนาทางวัฒนธรรมและจิตใจ
ด้านต่าง ๆ  ด้วย ความต้องการทั้งหมดนี้บางครั้งเราเรียกกันว่าเป็นการพัฒนา “คุณภาพ” เพ่ือที่ให้
เห็นว่าการพัฒนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเพ่ิมปริมาณสินค้าหรือการเพ่ิมรายได้เท่านั้น หากอยู่ที่การเพ่ิม
ความพอใจความสุขของประชาชนมากกว่า๒๗การพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลง ที่มีการก าหนดทิศทาง 
หรือการเปลี่ยนแปลงที่ได้วางแผนไว้แน่นอนล่วงหน้า ซึ่งทิศทางที่ก าหนดขึ้นจะต้องเป็นของดีสาหรับ
กลุ่มหรือชุมชนที่สร้างขึ้น๒๘การพัฒนา หมายถึง การเคลื่อนย้ายจากความด้อยพัฒนาให้หลุดพ้นจาก
ความยากจน ซึ่งจะแสวงหาและบรรลุถึงได้อย่างแท้จริง โดยวิธีการวางแผนเพ่ือการพัฒนา กล่าวคือ 
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๒๑ 
 

การพัฒนาเป็นการปรับปรุงเงื่อนไขที่ไม่พึงปรารถนาต่าง ๆ  ในสังคม๒๙  การพัฒนา (Development) 
คือขบวนการที่ต่อเนื่อง ซึ่งแสดงความสามารถของมนุษย์ในการควบคุมการด ารงชีพของเขาจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเขาได้รวบรวมแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาว่าต้องมุ่งเน้น
ไปยัง๑. ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในอนาคต๒. ความสามารถของตัวบุคคลในการ
ช่วยเหลือตนเอง๓. ความสามารถในการควบคุมตัวเขาเอง๓๐การพัฒนา ว่าเป็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงที่มนุษย์ต้องการท าให้ดีขึ้นตามความคิดของตน กระบวนการนั้นจะไม่ใช่สภาวการณ์ใด
สภาวการณ์หนึ่งกระบวนการจะอ้างอิงถึงค่านิยมต่าง ๆ  เป็นพ้ืนฐาน และค่านิยมต่าง ๆ  นั้น 
ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา๓๑การพัฒนา คือรูปแบบหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่ง
แนวการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้จะช่วยปรับปรุงโครงสร้าง องค์กรทางสังคมดีขึ้น๓๒การพัฒนา เป็น
การมีเป้าหมายท่ีถูกต้อง ซึ่งมีความส าคัญมากและเป็นสิ่งจ าเป็นจนอาจกล่าวได้ว่าเป็นหนทางเพ่ิมขึ้นที่
มีค่า๓๓การพัฒนาเป็นการเจริญขึ้นของระดับองค์กรทางสังคม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นการท าลาย
รูปแบบของโครงสร้างทางสังคมแบบเก่า และการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มจากการจัดระบบในส่วนบนของ
องค์การแล้วแผ่ขยายซึมลงสู่ส่วนล่าง และด าเนินเรื่อยไปจนครอบคลุมองค์กรอย่างกลมกลืน๓๔ 

จากการศึกษาความหมายของค าว่า “การพัฒนา” สรุปได้ว่าการพัฒนาหมายถึงการ
เจริญก้าวหน้าโดยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างมีทิศทางและเป้าหมายอัน
จะน าไปสู่สภาพที่ดีกว่าเดิม 

 
 
 

                                                           

 ๒๙อมร รักษาสัตย์และขัตติยา กรรณสูต, ทฤษฎีและแนวความคิดในการพัฒนาประเทศ, พิมพ์ครั้ง
ที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การขายและซื้อแห่งประเทศไทย, ๒๕๑๕) , หน้า ๑๑๑. 
 ๓๐ Constantino, Renato, “ The Challenge of the Churches” , Paper presented during 
the First Gregorio Aplipay Lecture on Nationalism Manila Philippines, (May 18, 1984) , p. 112. 
 ๓๑ Misra, R.P. and Jonjo, M. (ed.) , The Changing Perspective of Development 
Problems In Misra, (Hong Kong : Maruzen Investment Hong Kong, 1981) , p.111. 
 ๓๒ Roger, Everette M. and Burdge Rabel J, Social Change In Rural Societies,  (New 
Jersey : Prentice – Hall, 1972) , p.23. 
 ๓๓ Freire, P., Education : The Practice of Freedom, (London : Writers and Readers 
Publishing Cooperative, 1972) , p.110. 
 ๓๔ Riggs, Fred W., Modernization and Political Problems: Some Developmental 
Prerequisites Development Nations : Guest for A Model (Beling and Toten) , (New York: Van 
Nostran Reinhold, 1970) , p.110. 



๒๒ 
 

ตารางที่  ๒.๔ ความหมายของการพัฒนา 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ไพบูลย์  ช่างเรียน (๒๕๑๗, หน้า  ๖๔)  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูปจากของเดิม

แล้วท าให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้น 
วิจิตร ศรีสอ้าน (๒๕๒๔, หน้า  ๑๐)  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ดีขึ้นเจริญขึ้น 
มานิต มานิตเจริญ (๒๕๑๙,หน้า  ๖๖๓)  ท าให้เจริญท าให้ยั่งยืนถาวร 
ทิพาพร พิมพ์พิสุทธิ์  (๒๕๔๑,หน้า  ๒๙)  ความเจริญก้าวหน้าการเติบโตความงอกงามการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมีทิศทางมีเป้าหมาย 
วิทยากร  เชียงกูล  (๒๕๒๗, หน้า  ๑๗-
๑๘)  

การท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมีความสุข  
ความสะดวกสบาย  ความอยู่ดีกินดี   

Batten,T.R.  (1959, p.4.)  การเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น 

Brookfield (บรุคฟิลด์ )  (๒๕๒๙, หน้า  
๑๘)  

ความก้าวหน้าที่มุ่งจัดสวัสดิการ 

Hoogvelt (1956, pp. 39-47)  การพัฒนาเป็นกระบวนการหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง  
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายใต้การแบ่งโลกที่
พัฒนาและไม่พัฒนาซึ่งการพัฒนามีอยู่  ๓  ฐานะ   
๑) การพัฒนาในฐานะท่ีเป็นกระบวนการ   
๒) การพัฒนาในฐานะท่ีเป็นปฏิสัมพันธ์  ในฐานะนี้   
๓) การพัฒนาในฐานะท่ีเป็นการปฏิบัติการ 

พระเทพวิสุทธิกวี  (พิจิตร ตวณฺโณ) , 
(๒๕๔๓, หน้า ๒) . 

การท า ให้เจริญขึ้น ท าให้รุ่งเรืองขึ้น ใช้ได้ทั้งการ
พัฒนาวัตถุและการพัฒนาจิตใจ 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ , (๒๕๒๓ , หน้า 
๑๑๑) . 
 

การพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลง ที่มีการก าหนดทิศทาง 
หรือการเปลี่ยนแปลงที่ได้วางแผนไว้แน่นอนล่วงหน้า 
ซึ่งทิศทางที่ก าหนดขึ้นจะต้องเป็นของดีสาหรับกลุ่ม
หรือชุมชนที่สร้างข้ึน 

อมร รักษาสัตย์และขัตติยา กรรณสูต,  
 (๒๕๑๕, หน้า ๑๑๑) . 

การเคลื่อนย้ายจากความด้อยพัฒนาให้หลุดพ้นจาก
ความยากจน  

 
 
 



๒๓ 
 

ตารางท่ี  ๒.๔ ความหมายของการพัฒนา (ต่อ)  
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
Constantino, (1984. p.112) . ขบวนการที่ต่อเนื่อง ซึ่งแสดงความสามารถของมนุษย์

ในการควบคุมการด ารงชีพของเขาจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

Misra, (1981, p.111) . 
 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่มนุษย์ต้องการท าให้ดีขึ้น
ตามความคิดของตน กระบวนการนั้ นจะไม่ ใช่
สภาวการณ์ใดสภาวการณ์หนึ่งกระบวนการจะอ้างอิง
ถึงค่านิยมต่าง ๆ  เป็นพ้ืนฐาน และค่านิยมต่าง ๆ  นั้น 
ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

Roger (1972, p.23) . รูปแบบหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งแนว
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้จะช่วยปรับปรุงโครงสร้าง 
องค์กรทางสังคมดีข้ึน 

Freire, (1972, p.110) . 
 

การมีเป้าหมายที่ถูกต้อง ซึ่งมีความส าคัญมากและเป็น
สิ่งจ าเป็นจนอาจกล่าวได้ว่าเป็นหนทางเพ่ิมข้ึนที่มีค่า 

Riggs, (1970, p.110) . เป็นการเจริญขึ้นของระดับองค์กรทางสังคม หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่งว่าเป็นการท าลายรูปแบบของโครงสร้าง
ทางสังคมแบบเก่า และการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มจาก
การจัดระบบในส่วนบนขององค์การแล้วแผ่ขยายซึมลง
สู่ส่วนล่าง และด าเนินเรื่อยไปจนครอบคลุมองค์กร
อย่างกลมกลืน 

พระเทพวิสุทธิกวี  (พิจิตร ตวณฺโณ) , 
(๒๕๔๓, หน้า ๒) . 

การท า ให้เจริญขึ้น ท าให้รุ่งเรืองขึ้น ใช้ได้ทั้งการ
พัฒนาวัตถุและการพัฒนาจิตใจ 

 
๒.๒.๒  ทฤษฎีการพัฒนา 
๒.๒.๒.๑ ทฤษฎีความทันสมัย (Modernization Theory)  
ความทันสมัย (Modernization) เป็นแนวคิดท่ีสลับซับซ้อนมากอย่างหนึ่ง และไม่อาจจะ

ศึกษาได้จากเพียงแห่งใดแห่งหนึ่ง และความทันสมัยเป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมจากนักวิ ชาการ
หลายสาขาขณะเดียวกันก็ได้กลายเป็นเป้าหมายของการพัฒนาประเทศของประเทศ ก าลังพัฒนาด้วย
เช่นกันในยุคแรกของการพัฒนาความทันสมัยได้รับการตีค่าในระดับเดียวกับความเป็นตะวันตก 



๒๔ 
 

(Westernization) หรือความเป็นอเมริกัน (Americanization) ดังนั้นการพัฒนาที่มุ่งเรียนวิถีชีวิต
แบบอเมริกันหรือแบบยุโรปตะวันตกซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีความรุ่งเรืองทางเทคโนโลยีเศรษฐกิจ
การเมืองและตรงกับความนิยามความทันสมัยของ Wilbert E. Moore  ว่าความทันสมัยหมายรวมเอา
การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างของสังคมตามประเพณีไปเป็นแบบสังคมที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีให้สัมพันธ์ 
สอดคล้องกับองค์กรทางสังคมซึ่งเป็นลักษณะของชาติที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและความ
มั่นคงทางการเมือง 

หลักการของทฤษฎีความทันสมัย 
การพัฒนาให้ทันสมัยต้องด าเนินการไปพร้อมกันอย่างน้อยใน ๓ เรื่องใหญ่คือ 
๑) ความทันสมัยทางเศรษฐกิจ (Economic Modernization) หมายถึงการที่ระบบ

เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงจากแบบการผลิตการจ าหน่ายและการบริโภคตามประเพณีดั้งเดิมไปสู่ระบบ
การผลิตที่ใช้เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ และระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรรม
เป็นอุตสาหกรรมโดยมีการพ่ึงพาเทคโนโลยีสมัยใหม่ความทันสมัยทางเศรษฐกิจสัมพันธ์ กับความ
ทันสมัยทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งมีการเน้นการบริโภคของมวลชนและการเพ่ิมรายได้ให้แก่
ประชาชนในชาติในระดับสูงขึ้นรวมทั้งการก าจัดความยากจนความทันสมัยทางเศรษฐกิจและรายการ
เพ่ิมผลผลิตซึ่งจะช่วยให้สังคมพัฒนาตามไปด้วย 

๒) ความทันสมัยทางสังคมและวัฒนธรรม  (Social and Cultural Modernization) 
รวมเอาความทันสมัยของระบบเศรษฐกิจความเสมอภาคทางสังคมและความเป็นประชาธิปไตยใน
สังคมการเมืองและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบการศึกษาเป็นต้น๓๕ 

Dubeกล่าวว่าความทันสมัยทางวัฒนธรรมเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ขอบเขตของวัฒนธรรมกล่าวคือเป็นกระบวนการที่ระเบียบสังคมตามแบบอย่างประเพณีหรือกึ่ง
ประเพณีเปลี่ยนแปลงไปสู่ความพึงพอใจโดยเทคโนโลยีสัมพันธ์ กับโครงสร้างทางสังคมและสัมพันธ์กับ
ค่านิยมและบรรทัดฐานต่าง ๆ ในสังคมความทันสมัยทางวัฒนธรรมเป็นความพยายามที่จะปรับตัวเข้า
กับกระแสนิยมสมัยนิยม  (Fashions) ศิลปะและวิถีชี วิตซึ่ ง เป็นที่นิยมกันอย่ างแพร่หลาย 
(Popularism) ในช่วงขณะนั้น ๆ ความทันสมัยทางวัฒนธรรมนั้นอาจจะไม่ใช่ สิ่งที่ดีหรือมีคุณค่าอย่าง
แท้จริงก็ได้และอาจเป็นสาเหตุของความทุกข์ทรมานของมนุษย์ก็ได้ ความทันสมัยทางสังคมและ
วัฒนธรรมอาจจะรวมถึงการปฏิรูประบบราชการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิรูปกฎหมายการ
พัฒนาอาชี พการส่งเสริมการแสดงความสามารถและการแข่งขันอย่างยุติธรรมการเปิดโอกาสให้มีการ

                                                           

 ๓๕More, Wilbert E., The Impact of Industry, (Englewood Clifts, N.J. : Prertics-Hool, 
1965) , p.44. 



๒๕ 
 

เคลื่อนย้ายทางสังคม (Social Mobility) โดยอิสระการกระจายอ านาจการปกครองไปสู่ระดับท้องถิ่น
การสร้างหน่วยงานที่เป็นที่เชื่อถือได้ของประชาชน๓๖ 

๓) ความทันสมัยทางจิตวิทยา (Psychological Modernization) มีความเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะทางจิตวิทยาของมนุษย์ โดยมีความสัมพันธ์ กับทัศนคติ บุคลิกภาพประสิทธิ ภาพและ
คุณสมบัติประจ าตัวของมนุษย์ ดังนั้นความทันสมัยทางจิตวิทยาจึงหมายถึงบุคคลที่ทันสมัยคือบุคคลที่
มีการเปลี่ยนแปลงทศนคติ เปลี่ยนแปลงวิธีการคิดความรู้สึกและการกระท าบางอย่างการพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจจะไม่สามารถบรรลุถึงได้ ถ้ายังไม่พัฒนาทัศนคติของบุคคลให้ทันสมัยเสียก่อน 

Myrdal Gunner ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของบุคคลที่ทันสมัยที่จ าเป็นต้องพัฒนาให้เกิดมี
ขึ้นในตัวบุคคลเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและการเมืองที่ดีดังต่อไปนี้ 

 (๑) ความมีประสิทธิภาพ 
 (๒) ความขยัน 
 (๓) ความเป็นระเบียบ 
 (๔) ความตรงต่อเวลา 
 (๕) ความซื่อสัตย์  
 (๖) ความมีเหตุผลในการตัดสินใจ 
 (๗) การเตรียมตัวพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลง 
 (๘) การตื่นตัวต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ก าลังเกิดข้ึนในโลกอย่างมีสติ 
 (๙) ความกล้าในการลงทุน 
 (๑๐) การรู้จักพ่ึงตนเองและการควบคุมตนเอง 
 (๑๑) การร่วมมือกับบุคคลอ่ืน 
 (๑๒) ความตั้งใจที่จะหวังผลในระยะยาวมากกว่าระยะสั้น 
 (๑๓) การรู้จักคาดคะเนในเรื่องการค้าการคลังการผลิตทางธุรกิจการงานต่าง  ๆ เป็น

ต้น๓๗ 
๒.๒.๒.๒ ทฤษฎีการพึ่งพา 
ทฤษฎีการพ่ึงพามีหลักการส าคัญอยู่ว่าการพัฒนาไม่สามารถถือเป็นเกณฑ์ได้ โดยการ

พัฒนาเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเช่นด้านเศรษฐกิจการพ่ึงพาอาศัยกันและกันเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนา

                                                           

 ๓๖Dube, S.C., Modernization and Its Adaptive Demands on Indian Society in M.S. Gore, 
I.P. Desai and Suma Chitnis (eds) , The Papers in Sociology of Education in Indian, (New Delhi : 
National Council of Educational Research and Trianing, 1967) , p.56. 
 ๓๗Myrdal, Gunnar, Asian Drama, (London : Allen Lane, The Penguin Press, 1968) ,    
p.147. 
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สังคมเศรษฐกิจและการเมืองในทุกระดับความเจริญทางเศรษฐกิจจะมั่นคงยั่งยืนได้ต้องอาศัยการ
พัฒนาสังคมการเมืองและวัฒนธรรมให้มั่นคงยั่งยืนด้วยในโลกปัจจุบันการพ่ึงพาอาศัยกันและกันเป็น
สิ่งส าคัญมากการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติในที่แห่งหนึ่งจ าเป็นต้องได้รับการทดแทนจากแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติในที่อีกแห่งหนึ่งความยากจนในที่แห่งหนึ่งจ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากผู้ที่
ร่ ารวยจากที่แห่งหนึ่งสาระส าคัญของทฤษฎีนี้มีดังนี้ 

 (๑) ประเทศพัฒนาแล้วมีบทบาทเป็นศูนย์กลางหรือเป็นประเทศเมืองแม่ประเทศก าลัง
พัฒนาอยู่ในฐานะประเทศบริวารที่ต้องพ่ึงพิงหรือขึ้นอยู่กับประเทศศูนย์กลางประเทศศูนย์กลางมี
บทบาทครอบง าประเทศบริวารด้วยการดึงเอาทรัพยากรธรรมชาติไปจากประเทศบริวาร ตลอดจนเข้า
ไปผูกขาดกิจการธุรกิจบางอย่างในรูปของบริษัทข้ามชาติ และควบคุมด้านเงินทุนโดยการให้กู้และให้
ความช่วยเหลือต่าง ๆ โดยมีเงื่อนไขผูกติดกับข้อผูกมัดท่ีต้องพ่ึงพาประเทศศูนย์กลาง 

 (๒) ประเทศก าลังพัฒนาจ าต้องอาศัยเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลต่าง ๆ  จากประเทศ
ที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพ่ึงพาปัจจัยทางด้านการผลิตท าให้ประเทศพัฒนาแล้วมีอิทธิพล
เหนือประเทศก าลังพัฒนาประเทศก าลังพัฒนาจึงขาดอิสรภาพในการก าหนดนโยบายการพัฒนา
ประเทศนักธุรกิจผู้ประกอบการในประเทศก าลังพัฒนาต้องพ่ึงพาเงินทุนและเทคโนโลยีจากประเทศ
ศูนย์กลางจึงจะสามารถด าเนินธุรกิจได้ 

 (๓) การพ่ึงพาอาศัยกันเพ่ือความอยู่รอดเป็นธรรมชาติของมนุษย์ โดยความเชื่อดังกล่าว
ประเทศก าลังพัฒนาจึงมีการร่วมมือกันกับประเทศพัฒนาแล้วและกับประเทศก าลังพัฒนาด้วยกันเพ่ือ
แลกเปลี่ยนสินค้าหรือผลผลิตต่าง ๆ  และเพ่ือให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านต่าง ๆ เช่น
ทางด้านนโยบายภาษีสินค้าและเทคนิคทางด้านวิ ชาการต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้ประเทศก าลังพัฒนา
สามารถด าเนินการพัฒนาตามโครงการต่าง ๆ ได ้

อย่างไรก็ตามการพัฒนาประเทศตามทฤษฎี นี้ก าลังถูกวิจารณ์อย่างหนักกล่าวคือหากยึด
เอาทฤษฎีการพ่ึงพาเป็นกรอบส าหรับการพัฒนาประเทศก าลังพัฒนาทั้งหลายจะเป็นเพียงเมืองขึ้น
ของประเทศพัฒนาแล้วโดยทางพฤตินัยดังนั้นประเทศก าลังพัฒนาทั้งหลายจะต้องหยุดพ่ึงพาประเทศ
ภายนอกรวมทั้งการพ่ึงพาการจ าหน่ายสินค้าโดยอาศัยตลาดภายนอก แม้กระทั่งระบบการท างานใน
ประเทศก าลังพัฒนาก็ไม่ควรจะมีการแบ่งงานมากเกินไปเพราะจะท าให้เกิดการพ่ึงพากันสูงมากทฤษฎี
การพ่ึงพาอาจจ าเป็นต้องน ามาใช้ในระยะแรกเท่านั้นแต่ไม่ควรน ามาใช้ในระยะยาว๓๘ 

 
 

                                                           

 ๓๘จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ,์ ประวัติ แนวความคิดทางสังคม, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๕) 
,  หน้า ๑๔. 
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๒.๒.๒.๓ ทฤษฎี ความพอใจในความต้องการพื้นฐาน (Theory of Satisfaction of Basic 
Needs)  

การที่ผู้รู้ได้หันมาใช้ วิธีการใหม่ ๆ ในการมองปัญหาประกอบกับแนวคิดในเรื่องทฤษฎี
พ่ึงพาท าให้ กรอบการพิจารณาและการอ้างอิงของทฤษฎี การพัฒนาแบบเดิมถูกวิพากษ์ วิจารณ์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดเกี่ยวกับความเจริญเติบโตแนวความคิดเกี่ยวกับการท าให้ทันสมัยและการ
พัฒนาแบบเก่าที่เริ่มมาตั้งแต่ค.ศ.1960 โดยผู้สนใจในเรื่องการพัฒนาได้หันมาให้ความส าคัญกับความ
พอใจเรื่องความต้องการพ้ืนฐานตามแนวทางของจาขอบ ไวเนอร์  (Jacob Viner) เกี่ยวกบัวิธีการที่ให้
ความส าคัญกับมนุษย์  (Humanitarian approach) ซึ่งถูกปฏิเสธมาแล้วเมื่อ๒๐ปีก่อนเพราะไม่มีใคร
เชื่อว่าจะเป็นไปได้ 

แนวความคิดในเรื่องความต้องการพ้ืนฐานนี้ ถือว่าเป็นกลยุทธ์ มากกว่าที่จะเป็นวิธีการ
วิเคราะห์แนวความคิดนี้จะตีความหมายข้อมูลที่หามาได้ในแนวทางที่แตกต่างไปจากวิธี ที่เคยท ามา
ก่อนและเป็นแนวความคิดที่ เกิดวิพากษ์ตัวเอง  (Self-criticism) ขององค์การสหประชาชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศและธนาคารโลกแนวความคิดนี้เป็นรูปร่างขึ้นมาได้
โดยความพยายามของผู้รู้กลุ่มหนึ่ง ซึ่งประชุมกันที่เมืองโคโคยอค (Cocoyoc) ในประเทศเม็กซิโกในปี
ค.ศ.๑๙๗๔โดยถือว่าเป็นโครงการหนึ่งของกลยุทธ์ ในการพัฒนาแบบดั้งเดิมจากประสบการณ์หลายปี
ในการท างานตามโครงการดังกล่าวท าให้เกิดความแน่ใจว่ากระบวนการทางเศรษฐกิจที่ใช้ อยู่นี้นั้นมิ
อาจท าให้ประเทศโลกที่สามสามารถพัฒนาให้ทันประเทศอุตสาหกรรมทั้งหลายได้ จากความแน่ใจ
ดังกล่าวขององค์การระหว่างประเทศได้น าไปสู่การยอมรับว่าไม่มีทางที่จะอุดช่องว่างระหว่า งความ
ร่ ารวยกับความยากจนได้ จึงควรลดวัตถุประสงค์ลงมาสู่ ระดับท่ีท าให้ประชากรส่วนใหญ่ที่ยากจนพอ
มีปัจจัยทางวัตถุที่จ าเป็นเพ่ือการด ารงชีวิตก่อนดังนั้นกลยุทธ์ ใหม่จึงมุ่งสู่ความพอใจในความต้องการ
พ้ืนฐานทั้งนี้เพราะกลไกการตลาดที่มีอยู่นั้นสนองตอบเฉพาะความต้องการที่ได้มาจากการมีอ านาจซื้อ
เท่านั้นไม่ได้สนองตอบความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่ว  ๆ ไปว่าประกอบด้วย
อาหารสุขภาพอนามัยที่อยู่อาศัยการศึกษาสภาพการท างานและความม่ันคงทางสังคมกลยุทธ์ของการ
พัฒนา ดังกล่าวช่วยให้มีความส านึกถึงสิทธิพ้ืนฐานของ มนุษย์อันสอดคล้องกับหลักแห่งความมี
ศักดิ์ศรีของมนุษย์และช่วยท าให้มีผลในแง่สร้างสรรค์อีกหลาย ๆ  อย่างที่ถูกมองข้ามไปบ่อย ๆ ตาม
ความเห็นของผู้ สนับสนุนแล้ว กลยุทธ์ นี้ไม่จ ากัดตัวเองอยู่ ที่การแก้ไขบางส่วนเท่านั้นเช่นถ้า
มาตรการช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนามุ่งอยู่ที่โครงการช่ วยเหลือประชากรส่วนที่ยากจนที่สุดการ
ช่วยเหลือควรจะต้องค านึงถึงความต้องการของประชากรที่เกี่ยวข้องด้วย โดยให้เขาได้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจด้วยซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มุ่งถึงความพอใจในความต้องการพ้ืนฐานผู้รู้ส่วนหนึ่งมีความเห็นว่า
กลยุทธ์ แห่งความต้องการพ้ืนฐานนี้จะต้องไม่เป็นที่เข้าใจอย่างอิสระแยกจากความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศแบบพ่ึงพาหากจะมีการน า เอาไปใช้จริง ๆ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือถ้าใช้ กลยุทธ์ ใหม่นี้เป็น
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ทางเลือกเพ่ือใช้แทนระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศแบบใหม่  (New International Economic 
Order) ซึ่งเรียกร้องให้มีโดยประเทศก าลังพัฒนาทั้งหลายนั้นหรืออาจเปลี่ยนเป็นศูนย์บริการระหว่าง
ประเทศของผู้ยากจน (International care service for thepoor) การกระท าดังกล่าวอาจแก้ปัญหา
ความยากจนไปได้แต่จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดนั้นยังเป็นปัญหายากที่จะบอกได้ เพราะกล
ยุทธ์ อันนี้มิได้กล่าวถึงปัญหาหรือสาเหตุ ตลอดจนแนวทางแก้ไขในเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์ยากการ
แสวงหาประโยชน์และความแปลกแยก (Alienation) ต่าง ๆ ทั้งหลายทั้งมวลที่มีอยู่ ดังนั้นกลยุทธ์ 
ความต้องการพ้ืนฐานจึงอาจเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ ทั้งหมดที่จะน ามาใช้ ในการพัฒนาเพ่ือให้เกิด
ความเท่าเทียมกันและความเป็นธรรมระหว่างมนุษย์ในประเทศต่าง  ๆ ในโลกนี้ในด้านต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการแบ่งปันทรัพยากรเทคโนโลยีและผลผลิตทั้งหมด๓๙ 

สรุปได้ว่าการพัฒนาเป็นการเพ่ิมประสิทธิ ภาพของสังคมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีทั้ง
ในระบบความเป็นอยู่ของคนในสังคมค่านิยมและการกระจายโอกาสที่ดีของบุคคลการพัฒนาสังคมจึง
เป็นการปรับปรุงภาวะความเป็นอยู่ของคนในสังคมให้ดีขึ้น โดยยึดหลักความร่วมมือของรัฐและ
ประชาชนให้ประชาชนเกิดความริเริ่มวางแผนและลงมือปฏิบัติงานด้วยตนเองใช้ ทรัพยากรในสังคม
ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมมากที่สุด 

 
ตารางท่ี ๒.๕ ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา 

 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
More, Wilbert E. (1965, p.44)  
 

การพัฒนาให้ทันสมัยต้องด าเนินการไปพร้อมกันอย่าง
น้อยใน๓เรื่องใหญ่คือ ๑) ความทันสมัยทางเศรษฐกิจ  
๒) ความทันสมัยทางสังคมและวัฒนธรรม  ๓) ความ
ทันสมัยทางจิตวิทยา 

Myrdal, Gunnar, (1968, p.147)  
 

คุณลักษณะของบุคคลที่ทันสมัยที่จ าเป็นต้องพัฒนาให้
เกิดมีขึ้นในตัวบุคคลเพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจและการเมืองที่ดีดังต่อไปนี้ 
 (๑) ความมีประสิทธิภาพ  (๒) ความขยัน  (๓) ความเป็น
ระเบียบ  (๔) ความตรงต่อเวลา  (๕) ความซื่อสัตย์     
(๖) ความมีเหตุผลในการตัดสินใจ 

                                                           

 ๓๙จิ ต ร กร  โพธิ์ ง า ม ,  ทฤษฎี  แ ล ะหลั ก ก า ร พัฒนาชุ ม ชน , [ออน ไลน์ ], แหล่ งที่ ม า  : 
http://www.lecture.cs.buu.ac.th, [๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘]. 
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ตารางท่ี ๒.๕ ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา (ต่อ)  
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
  (๗) การเตรียมตัวพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลง 

 (๘) การตื่นตัวต่อสถานการณ์ต่าง ๆ  
 (๙) ความกล้าในการลงทุน 
 (๑๐) การรู้จักพ่ึงตนเองและการควบคุมตนเอง 
 (๑๑) การร่วมมือกับบุคคลอ่ืน 
 (๑๒) ความตั้งใจที่จะหวังผลในระยะยาวมากกว่าระยะ
สั้น (๑๓) การรู้จักคาดคะเนในเรื่องการค้าการคลังเป็นต้น 

จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ , (๒๕๔๕, หน้า 
๑๔)  
 

ทฤษฎีการพ่ึงพามีหลักการส าคัญอยู่ว่าการพัฒนาไม่
สามารถถือเป็นเกณฑ์ได้ สาระส าคัญของทฤษฎีนี้มีดังนี้ 
 (๑) ประเทศพัฒนาแล้วมีบทบาทเป็นศูนย์กลางหรือเป็น
ประเทศเมืองแม่ประเทศก าลังพัฒนาอยู่ในฐานะประเทศ
บริวารที่ต้องพ่ึงพิงหรือข้ึนอยู่กับประเทศศูนย์กลาง 
 (๒) ประเทศก าลังพัฒนาจ าต้องอาศัยเทคโนโลยีและ
เครื่องจักรกลต่าง ๆ  จากประเทศที่พัฒนาแล้ว 
 (๓) การพ่ึงพาอาศัยกันเพ่ือความอยู่รอดเป็นธรรมชาติ
ของมนุษย์  

 
๒.๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวัด 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ก าหนดคุณสมบัติของวัดที่จะขอจัดตั้งเป็นส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ตามระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัด โดยก าหนดไว้ ๓ ด้าน คือ  

๑. ด้านสถานที่  
๑.๑ มีความสะอาด เงียบสงบ ร่มรื่น ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก  

๑.๒ มีอาคาร หรือศาลาปฏิบัติธรรม ที่สามารถให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั่งฟังการบรรยายธรรม 
และฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานได้ ไม่แออัดเกินไป 

๑.๓ มีที่พัก ห้องน้ า ห้องสุขาที่สะอาด จ านวนเพียงพอ และแยกตามเพศของผู้ใช้ 
ส าหรับห้องพัก ควรมีการป้องกันแมลงและสัตว์ที่จะมารบกวนหรือท าอันตรายได้อย่างดี 



๓๐ 
 

๒. ด้านบุคลากร  
๒.๑ มีพระวิปัสสนาจารย์ หรือผู้ฝึกสอนการปฏิบัติกัมมัฏฐานเจริญจิตภาวนา ที่ผ่าน     

การอบรมหลักสูตรการเป็นพระวิปัสสนาจารย์ หรือมีความรู้ความสามารถในการสอนการปฏิบัติ
สมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตร เป็นอย่างดี สามารถตอบข้อซักถามและสอบ
อารมณ์กัมมัฏฐานได้ 

๒.๒ มีพระวิทยากรผู้บรรยายธรรม ที่ผ่ านการฝึกอบรมหลักสูตรการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา หรือมีความสามารถในการเทศนา และบรรยายธรรมให้ผู้ฟังเข้าใจหลักพุทธธรรม 
และสามารถท่ีน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

๒.๓ พระภิกษุสามเณรหรือบุคลากรในส านัก มีความประพฤติดีปฏิบัติชอบ สามารถ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  

๓. ด้านการบริหารจัดการ 

๓.๑ เจ้าอาวาสหรือผู้เป็นเจ้าส านักปฏิบัติธรรม มีความสนใจ และเห็นความส าคัญของ
การศึกษาปฏิบัติ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านวิปัสสนาธุระ อย่างแท้จริง 

๓.๒ มีการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ที่ชัดเจน เป็นระบบ 

๓.๓ มีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ เพียงพอในการท าหน้าที่ดูแลด้านที่พัก อาหาร น้ าดื่ม 
ห้องน้ า ห้องสุขา และการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ผู้ปฏิบัติธรรม 

๓.๔ มีการดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยทั้งภายในส านักปฏิบัติธรรม และบริเวณ
โดยรอบ ในกรณีที่มีผู้ปฏิบัติธรรมจ านวนมาก สามารถประสานงานขอก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือ
หน่วยอาสาสมัคร เพ่ือมาดูแลรักษาความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึง 

๓.๕ มีการดูแลด้านสุขอนามัย กล่าวคือมีตู้ยาสามัญไว้ประจ าหรือมีเจ้าหน้าที่สามารถให้
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในกรณีที่มีผู้เข้าปฏิบัติธรรมจ านวนมาก มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่จาก
สถานพยาบาลมาอยู่ดูแล กรณีถ้าหากมีผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถน าส่งสถานพยาบาลได้ทันที 

ถ้าหากไม่ได้จัดหาเจ้าหน้าที่พยาบาลมาอยู่ดูแลประจ า ต้ องมีการประสานไว้กับ
สถานพยาบาลใกล้เคียง ให้สามารถปฐมพยาบาลหรือรับผู้ป่วยฉุกเฉินไว้รักษาตัวได้ทัน 

๓.๖ มีกฎข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบัติของวัดหรือส านัก ที่จัดพิมพ์ไว้เป็นเอกสาร
เผยแพร่ หรือติดประกาศไว้ ณ บริเวณท่ีเห็นได้โดยชัดเจน 

๓.๗ มีการประสานงานกับชุมชน ให้มี ส่วนร่วมในกิจกรรมของวัด ในรูปของ
คณะกรรมการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดอาหาร น้ าดื่ม และการบริการต่าง  ๆ เป็นต้น 

๓.๘ มีการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการปฏิบัติธรรมในรูปแบบต่าง  ๆ และจะต้องไม่
เป็นไปในลักษณะเชิงธุรกิจ 



๓๑ 
 

๓.๙ มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติของผู้เข้ารับการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้น
ได้โดยสะดวก๔๐ 

๑)  เป้าหมายในการพัฒนาวัด 

เป้าหมายส าคัญซึ่งเป็นนโยบายของกรมการศาสนา  คือ  การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของ
ชุมชน  ซึ่งการพัฒนาจะบรรลุสู่เป้าหมายได้นั้น วัดควรจะด าเนินการในสิ่งต่อไปนี้โดยล าดับ 

๑. จัดและพัฒนากิจกรรมของวัดให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน หรือชาวบ้านโดยรอบวัด
ให้มากที่สุด 

๒. จัดการปกครองพระภิกษุ  สามเณรในวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ส่งเสริมคนรอบวัด
หรือคนในชุมชนนั้นให้มาบวชเรียนศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดนั้นกันให้มากท่ีสุด 

๓. จัดการพัฒนาบริเวณอาคารสถานที่ เสนาสนะของวัดให้สะอาดเรียบร้อย  ร่มรื ่น
เหมาะสมกับสภาพความต้องการ และความจ าเป็นให้มากที่สุด๔๑ 

๒) แนวทางการพัฒนาวัด 
การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน พอจะสรุปออกเป็นแนวทางได้ดังนี้ 
๑. พัฒนาวัดให้ชาวชุมชนในท้องถิ่นเกิดความรู้สึกว่าวัดเป็นของตน ท าให้เกิดความ หวง

แหน ความรัก และจะช่วยกันดูแลรักษา 
๒. สร้างสภาพวัดให้มีความหมาย  เป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุ สามเณร เป็นที่บวชเรียน

ศึกษาปฏิบัติธรรม เป็นที่ท าบุญบ าเพ็ญกุศลของชาวบ้าน เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านในละแวกนั้นได้เข้ามา
หาความสงบทางกายและใจ และเป็นศูนย์กลางส าหรับท ากิจกรรมทางสังคมร่วมกันของชาวบ้าน 

๓. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับประชาชนในท้องถิ่นให้เกิดขึ้น โดยบริเวณวัดจะต้อง
สะอาด ร่มรื่น มีการจัดกิจกรรมเพ่ือประชาชน มีความพร้อมที่จะให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นที่มี
ความต้องการเข้าวัดเพ่ือบ าเพ็ญกุศล ศึกษาพระธรรมวินัย และหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา 
เพ่ือประชาชนจะได้เห็นคุณค่าและเข้าวัดมากข้ึน 

๔. สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างวัดกับประชาชนในท้องถิ่น วัดควรเป็น แกน
น าของประชาชนในท้องถิ่นในการติดต่อกับหน่วยงานอื่น ๆ  มีการรณรงค์และการจัดกิจกรรมเพ่ือการ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งควรใช้วัดเป็นศูนย์กลาง 

                                                           
๔๐กองพุทธศาสนศึกษา ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่น 

ประจ าปี ๒๕๕๓, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๓) , หน้า ๒๐๐-๒๐๑. 
๔๑ พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ตธมฺโม) , "การบริหารวัด" วัดอัมพวัน  จังหวัดสิงห์บุรี, หน้า ๑๔, 

(อัดส าเนา) . 



๓๒ 
 

๕. ท าให้ชาวชุมชนเกิดการยอมรับตลอดไปว่า วัดกับชุมชนนั้น ๆ เป็นหน่วยงานเดียวกัน 
และคอยให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

๓) สภาพแวดล้อมของวัด 
การพัฒนาวัดจะเริ่มขึ้นและส าเร็จลุล่วงไปได้ เจ้าอาวาสจะต้องเป็นผู้ประสานที่ส าคัญ  

จึงควรจะศึกษาสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบต่าง  ๆ ของวัดให้ได้ข้อมูลเป็นพื้นฐานไว้ก่อน  ได้แก่ 
๑. สงฆ์ คือ พระภิกษุ สามเณรภายในวัดควรจะได้ศึกษาประวัติความเป็นมาอุปนิสัย ใจ

คอ ความรู้ความสามารถของพระภิกษุ สามเณรแต่ละรูป เพ่ือความสะดวกในการปกครอง  และการ
ขอความร่วมมือในการมอบหมายงานต่าง ๆ 

๒. สมณธรรม คือ การท ากิจวัตรและการศึกษาพระธรรมวินัย  ควรจะได้จัดการและ
ส่งเสริมให้พระภิกษุ  สามเณรภายในวัดได้ศึกษาพระธรรมวินัย ตลอดจนความรู้ในสาขาวิชาการต่าง ๆ  
ซึ่งถือว่าเป็นกิจวัตรที่สงฆ์พึงปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธบัญญัติ ควรจะได้มีการจัดระเบียบและ
ดูแล ให้สงฆ์พึงปฏิบัติตามแนวแห่งพระพุทธบัญญัติในกิจวัตรนั้น ๆ อย่างครบถ้วน 

๓. สวัสดิการ  คือ ปัจจัยอ านวยความสะดวก ควรจะได้รับการสอดส่องดูแลสภาพความ
เป็นอยู่ของสงฆ์ภายในวัดให้พอเหมาะกับสมณเพศ 

๔. เสนาสนะ คือ ที่อยู่อาศัย ควรส ารวจดูว่าพอเพียงหรือไม่ สิ่งใดต้องบูรณะ สิ่งใด  
ควรสร้างเพ่ิมเติม  และควรจัดให้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือความเป็นระเบียบสวยงาม 

๕. สมบัติของวัด หมายถึง ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เป็นสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ เงิน
และหนี้สิน (ถ้ามี) วัสดุอุปกรณ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องขยายเสียง ภาชนะเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น จาน 
ช้อน รวมถึงอาคาร เสนาสนะ พระพุทธรูป โบราณวัตถุ (ถ้ามี) ฯลฯ สิ่งของเหล่านี้ควรส ารวจและ
จัดท าบัญชีหรือทะเบียนไว้ให้ละเอียด เพ่ือความสะดวกในการบ ารุงรักษา 

๖. สังฆาธิการกิจ คือการประสานงานกับเจ้าคณะระดับต่าง ๆอาจมอบหมายพระสงฆ์รูป
ใดรูปหนึ่งที่มีความรู้ทางงานสารบรรณ  ท าหน้าที่เป็นเลขานุการ หรือท างานสารบรรณของวัดก็จะ
สะดวกยิ่งขึ้น 

๗. สัปบุรุษ  คือ  ชาวบ้านผู้มีศรัทธาช่วยเหลือบ ารุงวัด  ศิษย์วัดและแม่ชี  ควรจะได้ศึกษา
ประวัติความเป็นมา เช่นเดียวกับการศึกษาพระสงฆ์ภายในวัด เพ่ือความสะดวกในการปกครอง  
การขอความร่วมมือและการด าเนินการด้านกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด ได้ตรงตามความต้องการของ
ชุมชน 

๘. สาธารณสงเคราะห์  คือ การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน  ซึ่งได้แก่ การจัดอาคาร
สถานที่เพ่ือบริการแก่พระภิกษุ  สามเณร  และประชาชน  เช่น  ห้องสมุด ตู้ยา ศาลาพักร้อน  บ่อน้ า 
รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแสดงธรรม การตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  การตั้งศูนย์



๓๓ 
 

ฝึกอาชีพ  ฯลฯ ควรส ารวจว่าสิ่งใดวัดได้ด าเนินการอยู่แล้ว สิ่งใดควรจะบริการขึ้นอีก เพ่ือความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน๔๒ 

๔) แนวทางการด าเนินงาน 
แนวทางการด าเนินงานการพัฒนาวัด  มี  ๖  ขั้น คือ 
ขั้นที่ ๑ แต่งตั้งกรรมการ 
การพัฒนาวัดควรจะได้ด าเนินงานไปในรูปของกรรมการ  เพ่ือระดมความคิดเห็น และ

ความร่วมมือร่วมใจกัน  ซึ่งอาจประกอบด้วยพระสงฆ์ภายในวัดประมาณ   ๕ – ๗  รูป คฤหัสถ์
ประมาณ  ๗ – ๑๐  คน  โดยเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ  และที่ส าคัญจะต้องพร้อมที่จะให้
ความร่วมมือที่ดี  เมื่อติดต่อทาบทามเป็นการภายในเรียบร้อยแล้ว จึงจะประกาศแต่งตั้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษร แล้วปิดประกาศให้ทราบทั่วกันทั้งวัดและชุมชน และจัดท าส าเนาเอกสารส่งให้แก่    
เจ้าคณะปกครองที่อยู่เหนือตนตามล าดับได้ทราบด้วย 

ขั้นที่ ๒ ชี้แจงพระภิกษ ุ สามเณร  และศิษย์วัด 
การประชุมชี้แจงแก่พระภิกษุ  สามเณร  และศิษย์วัด  เป็นสิ่งจ าเป็นที่ท่านเจ้าอาวาสควร

จะกระท าเป็นระยะ ๆ ประมาณปักษ์ละ ๑ ครั้ง (๑๕ วัน / ครั้ง) การชี้แจงนั้น คือ การแจ้งความ  
เปลี่ยนแปลงของวัด  และความก้าวหน้าในการพัฒนาให้ทราบโดยทั่วกัน  และขอความร่วมมือจาก
บุคคลในวัดทุกประเภท  ถ้าวัดมี โรงเรียนตั้ งอยู่ ในวัดก็ ให้แนะน าแก่ครูและนักเรียนด้วย   
เมื่อวัดเริ่มท าความสะอาดบริเวณวัด  ก็ให้ทุกคนรู้จักช่วยกันรักษาความสะอาด อย่าทิ้งเศษกระดาษ
หรือเศษอาหารบนลานวัด  เป็นต้น 

ขั้นที่ ๓ ประชุมกรรมการ 

การประชุมครั้งแรกถือเป็นครั้งที่ส าคัญมาก ควรนัดประชุมวันที่กรรมการจะมาประชุมได้
พร้อมเพรียงกัน  เรื่องท่ีควรน าเข้าวาระการประชุมครั้งแรก  ควรมีดังนี้ 

๑. เรื่องที่ท่านประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงนโยบายของ
รัฐบาลและคณะสงฆ์ในการพัฒนาวัดว่า  มุ่งท่ีจะให้ส่งเสริมวัดพัฒนาทางด้านวัตถุและด้านจิตใจควบคู่
กั น ไป  ส า ห รั บ เ ป้ า หม าย ในกา ร พัฒนาวั ดก็ คื อ  มุ่ ง พัฒนา วั ด ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า งชุ มชน   
ซึ่ง เจ้าอาวาสจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวดีพอ  เพ่ือสมาชิกจะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องและ
ตรงกัน  การพัฒนาวัดจะได้ด าเนินไปอย่างถูกต้องตามเป้าหมาย 

๒. เรื ่องอาณาเขตของวัด  ควรจะพิจารณากันถึงการจัดให ้ม ีหนังส ือส าค ัญแสดง
กรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดให้เรียบร้อย การก าหนดเขตวัดเพ่ือการจัดท าแผนผังวัด ได้แก่  การก าหนดว่า

                                                           
๔๒ พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติ เมธี ) , “การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน”  

ในธรรมปริทัศน์ ๔๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖) , หน้า ๒๗-๔๕. 



๓๔ 
 

หน้าวัด หลังวัด ควรอยู่ทางทิศไหนจึงจะเหมาะสม จะแบ่งเนื้อที่วัดออกเป็นเขตพุทธาวาส เขต
สังฆาวาส เขตสาธารณสงเคราะห์ตรงไหน อย่างไร จ าเป็นต้องจัดท ารั้วหรือก าแพงหรือไม่ ดังนี้เป็น
ต้น 

๓. เรื่องการจัดโครงการพัฒนาวัด สมาชิกต้องช่วยกันเสนอความคิดเห็นว่าทางวัดควร
จะต้องท าอะไรบ้างสิ่ ง ไหนจ าเป็นจะต้องท าก่อนหรือท าหลัง  จะท าเมื่อไร ใช้ เวลาเท่า ใด  
ใช้ก าลังงานและงบประมาณจากไหน งานนั้น ๆ ควรมอบหมายให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินงาน เมื่อ
รวบรวมได้แล้วจัดเป็นแผนงานของวัด เรียงตามล าดับงานที่ส าคัญ และจ าเป็นก่อนหลังไว้เพ่ือเป็น
เครื่องก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผล เรื่องใดท่ีประชุมเห็นอย่างไร ก็ให้
เลขานุการจดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

ขั้นที่ ๔ จัดท าแผนผังวัด 

การจัดท าแผนวัดควรหาผู้ที่มีความรู้ในการวางแผนผังมาช่วยจัดท าให้  เช่น ช่างจาก
กรมการศาสนา ช่างจากเทศบาล ครู อาจารย์วิทยาลัยเทคนิค เป็นต้น แผนผังวัดควรจัดท าเป็น  ๒ 
แบบ คือ 

๑. ผังสภาพปัจจุบัน  แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของสภาพปัจจุบันทั้งหมด 

๒. ผังโครงการ เป็นผังที่ควรจัดขึ้นเพ่ือพัฒนาวัดตามมติที่ประชุม กรรมการพัฒนาวัด  ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑ วาระที่ ๒  เรื่อง  การก าหนดเขตวัดเพ่ือการจัดผัง  ผังโครงการนี้เป็นผังที่สมบูรณ์ที่
คาดการณ์ล่วงหน้าว่า  เพ่ือพัฒนาถาวรวัตถุเสร็จสิ้นแล้ว สภาพของวัดในอนาคตจะเป็นเช่นไร หน้าวัด 
หลังวัดจะหันไปทางทิศไหน อาคารเสนาสนะ แต่ละหลังจะตั้งเป็นหมวดหมู่อยู่อย่างไร สิ่งไหนจะต้อง
รื้อทิ้ง สิ่งไหนจะต้องเคลื่อนย้าย สิ่งก่อสร้างที่ปลูกใหม่จะปลูกตรงไหน  บริเวณวัดจะตกแต่งจะตัด
ถนนเช่นไร การนี้ผู้วางผังจะต้องมีความรู้ในเรื่องการจัดวางผังและตกแต่งบริเวณจึงจะสามารถท าได้
เหมาะสมสวยงามตามสภาพของพ้ืนที่ตั้งของวัด และสภาพแวดล้อมกับเศรษฐกิจและสังคมของ
ละแวกนั้น 

ในการจัดท าผังโครงการ ควรจัดเป็นหมวดหมู่โดยค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยและความ เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ซึ่งสามารถแบ่งเนื้อที่ของวัดออกเป็นเขตต่าง ๆ  ดังนี้ 

เขตพุทธาวาส ได้แก่  เขตที่ตั้งวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอไตรเจดีย์  
เขตสังฆาวาส ได้แก่  เขตที่ตั้งกุฏิ ครัว เรือนไฟ ที่สรงน้ า 
เขตสาธารณสงเคราะห์ ได้แก่ บริเวณโรงเรียน บ้านพักชี บริเวณฌาปนสถาน ฯลฯ 
หากวัดมีที่ดินแปลงที่ตั้งวัดเหลือพอที่จะจัดประโยชน์ได้  ให้เสนอกรมการศาสนา เพ่ือ

ก าหนดเป็นเขตจัดประโยชน์ ตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ข้อ ๓ แผนผังที่



๓๕ 
 

จัดท าขึ้นนั้นต้องใช้มาตราส่วนเป็นเครื่องประกอบในการย่อขนาดอาคารสถานที่ต่าง  ๆ จากสภาพ
ความเป็นจริงให้ถูกต้องด้วย๔๓ 

ขั้นที่  ๕ จัดท าโครงการพัฒนาวัด 

เมื่อคณะกรรมการฯ ได้ประชุมหารือกันในเรื่องแผนงานพัฒนาของวัด ว่าจะต้องท างาน
หรือกิจกรรมใดบ้างตามล าดับความส าคัญก่อนหลังแล้ว ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในงานหรือ
กิจกรรมนั้น ๆ ควรจะได้เขียนโครงการกิจกรรมให้ชัดแจ้ง เสนอกรรมการให้ชัดแจ้ง เสนอกรรมการ
เพ่ือให้พิจารณาอนุมัติโครงการก่อนที่จะด าเนินการกิจกรรมของวัดที่จะพัฒนาแยกได้เป็น   ๒  ทาง 
คือ 

๑. การพัฒนาทางด้านวัตถ ุหมายถึง การพัฒนาสภาพวัดให้เกิดศรัทธาทางรูปธรรม ได้แก่ 
อาคาร เสนาสนะ มีเอกลักษณ์ของการเป็นวัดไทย ปลูกสร้างอยู่เป็นหมวดหมู่สวยงาม และ ไม่ใหญ่โต
เกินความจ าเป็นแห่งประโยชน์ใช้สอย และสภาพแวดล้อมของวัดและชุมชน ถนนบริเวณวัดสะอาด 
ร่มรื่น ตกแต่งด้วยไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับอย่างเหมาะสม อาณาเขตของวัดเป็นหมวดหมู่ การ
ก่อสร้างอาคารสถานที่ต่าง ๆ ควรด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนผังโครงการที่จัดท าไว้ 

๒. การพัฒนาทางด้านจิตใจ หมายถึง การพัฒนาทางนามธรรม  เช่น การปลูกฝัง  
คุณธรรม จริยธรรมแก่ศาสนิกชนในท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่วัดควรจะเป็นศูนย์กลางจัดขึ้น
เพ่ืออ านวยประโยชน์ต่อชุมชนหมู่บ้านนั้น ๆ การพัฒนาทางด้านนี้ ควรจะได้น าหน้าหรือพัฒนาควบคู่
ไปกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางด้านวัตถุหรือรูปธรรม ตัวอย่างที่วัดควรจัดเพ่ืออ านวยประโยชน์
แก่ชุมชน  ได้แก่ 

  ๒.๑  การจัดให้มีการท าบุญสมาทานศีล และฟังพระธรรมเทศนาทุกวันธรรมสวนะ  
และวันส าคัญทางศาสนา 

  ๒.๒ การจัดงานเพ่ือร าลึกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น 
วันตรุษ วันสารท วันสงกรานต์ วันลอยกระทง ฯลฯ การนี้จะจัดให้มีการละเล่นพ้ืนเมือง สนทนาธรรม 
บรรยายธรรม ฟังปาฐกถา จัดนิทรรศการ เป็นต้น งานก็จะมีความหมายและความส าคัญมากข้ึน 

  ๒.๓ การส่งเสริมให้ลูกหลานในชุมชนหรือในต าบลนั้นได้บรรพชา อุปสมบท   
เพ่ือศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 

  ๒.๔ การจัดให้มีการสอนพระปริยัติธรรมภายในวัด และส่งเสริมให้พระสงฆ์ในวัดได้
ศึกษาหาความรู้ในสาขาวิชาการต่าง ๆ  อย่างกว้างขวาง 

                                                           
๔๓ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , วัดพัฒนา ๕๐, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๐) , หน้า ๒๖. 



๓๖ 
 

  ๒.๕ การจัดตั้งหน่วยพุทธมามกะผู้เยาว์ ให้เรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์หรือ  
จัดสอนธรรมศึกษาแก่นักเรียนและประชาชนภายในวัด 

  ๒.๖ การจัดสอนและอบรมกรรมฐาน ทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน   
แก่ประชาชน  นักเรียน  นักศึกษา  ผู้ที่ปรารถนาจะเข้าวัดเพื่อสงบจิตสงบใจ 

 ๒.๗ จัดบริเวณอาคาร สถานที่ของวัด เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดตั้งโรงเรียนหรือ
สถานศึกษา สุขศาลาหรือสถานีอนามัย ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ศาลาพักร้อนหรือที่อ่านหนังสือพิมพ์ 
สร้างบ่อน้ าดื่มน้ าใช้  การจัดตั้งธนาคารข้าว  ธนาคารพืชพันธ์  ธนาคารโค  กระบือ  กองทุนมูลนิธิ 
สหกรณ์ ศูนย์บริการสาธารณะ  ศูนย์ฝึกอาชีพต่าง ๆ ฯลฯ ไว้อ านวยประโยชน์แก่พระภิกษุสงฆ์ 
สามเณร และประชาชนในท้องถิ่น 

ขั้นที่ ๖ ด าเนินการพัฒนาวัด  

เมื่อได้จัดท าแผนผังวัด  จัดท าแผนและโครงการพัฒนาวัด  ได้แก่  ก าหนดกิจกรรม  ต่าง 
ๆ  เสร็จแล้ว  และผ่านความเห็นชอบจากกรรมการในการประชุมครั้งต่อ ๆ มาเรียบร้อยแล้ว  ก็เริ่ม
ก า ร พัฒนา ได้ เ ล ย  โ ด ยอาจจะก า หนดวั นป ร ะชุ ม สั ปบุ รุ ษ  และประช าชน ในท้ อ ง ถิ่ น   
เพ่ือประกาศชี้แจงความมุ่งหมายในการพัฒนาวัด  และโครงการต่าง ๆ  ที่วัดจะด าเนินการให้ทราบ
โดยทั่วกัน  พร้อมทั้งเชิญชวนและขอความร่วมมือจากประชาชน  ในการที่จะด าเนินการพัฒนาวัดใน
โครงการต่าง ๆ นั้นด้วย  จากนั้นจะร่วมกันท าความสะอาด  ปลูกต้นไม้  ท ารั้ววัดไว้เป็นที่ระลึกก็จะ
เป็นการ  ดียิ่ง  ซึ่งในโอกาสข้างหน้าวัดจะได้รับความร่วมมือจากชาวชุมชนเป็นอย่างดีอีกต่อไปด้วย๔๔ 

๕) แนวทางการพัฒนาวัดของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ๔๕ 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ก าหนดกรอบการพัฒนาวัดไว้ ๖ หมวด ดังนี้ 
 หมวดที่   ๑  การสาธารณูปการ   การด าเนินการปรับปรุงพัฒนาวัดในด้านการ
สาธารณูปการ มีแนวทางการด าเนินการ  ดังนี้ 
 ๑.๑  บริเวณวัด 
 ภายในบริเวณวัด  มีสิ่งต่าง ๆ  ที่จ าเป็นเหมาะสม  ส่งเสริมสภาพความเป็นรมณียสถาน
โดยด าเนินการในสิ่งต่าง ๆ  ดังเช่น 
  ๑.๑.๑  ป้ายชื่อวัด  ตั้งอยู่ในท่ีที่เหมาะสม  มีขนาดที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่มีความ
สง่างาม 

                                                           
๔๔พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติ เมธี ) , “การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน”  

ในธรรมปริทัศน์ ๔๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖) , หน้า ๒๗-๒๙. 
๔๕กองพุทธสาสนสถาน ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, คู่มือการพัฒนาวัดสู่ความเป็นมาตรฐาน, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๔) , หน้า ๑๐-๑๓. 



๓๗ 
 

  ๑.๑.๒  แผนผัง  ติดตั้งไว้ในที่เปิดเผย  เห็นได้ชัดเจน  แสดงอาณาเขตและ
รายละเอียดสถานที่ต่าง ๆ  ภายในวัดชัดเจน 
  ๑.๑.๓  ป้ายแผ่นแพร่กิจกรรมต่าง ๆ  ของวัด  แสดงหรือเผยแพร่การด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ  ของวัด 
  ๑.๑.๔  ป้ายประวัติโดยย่อ  เพื่อแสดงประวัติวัดเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไป 
  ๑.๑.๕  ป้ายนิเทศข้อมูล  เพ่ือแสดงจ านวนสถิติ  ข้อมูลต่าง ๆ  ของวัด 
  ๑.๑.๖  ป้ายคติธรรม  พุทธภาษิต  เพ่ือเผยแพร่คติธรรมหรือพุทธภาษิต  เพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้หรืออคติธรรมสอนใจแก่บุคคลที่เข้ามาในวัด 
  ๑.๑.๗  มุมหนังสือเพ่ือส่งเสริมการอ่าน  เพ่ือเป็นช่องทางในการเรียนรู้แก่บุคคล
ทั่วไปที่สนใจ 
 ๑.๒  การปรับปรุง  พัฒนา  ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในวัด 
   ๑.๒.๑  บริเวณวัดสงบ  ร่มรื่น 
   ๑.๒.๒  มีการจัดบริเวณวัด  สถานที่  เป็นระเบียบ 
   ๑.๒.๓  มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 
   ๑.๒.๔  มีบริเวณปลูกดอกไม้  ไม้ประดับ  เพื่อความร่มรื่น  สวยงาม 
   ๑.๒.๕  มีการจัดพื้นที่ส าหรับนั่งพักผ่อน 
 ๑.๓  ความสะอาด/มั่นคงแข็งแรงของอาคารเสนาสะต่าง ๆ   
   ๑.๓.๑  ความสะอาดของอาคารเสนาสนะและภายในบริเวณวัด 
   ๑.๓.๒  ความมั่นคงแข็งแรงของอาคารเสนาสนะมีความมั่นคงปลอดภัยต่อการ
พ านักอาศัย  ใช้ประโยชน์  หรือด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
 ๑.๔  วัดมีสิ่งปลูกสร้าง  และอาคารเสนาสนะต่าง ๆ เพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้
ประโยชน์สภาพสะอาด  มั่นคงแข็งแรง 
   ๑.๔.๑  อุโบสถ 
   ๑.๔.๒  กุฏิ 
   ๑.๔.๓  ศาลา 
   ๑.๔.๔  เมร ุ
   ๑.๔.๕  วิหาร 
   ๑.๔.๖  ห้องสมุด/พิพิธภัณฑ์ 
   ๑.๔.๗  ถนนและทางเท้าภายในวัด 
   ๑.๔.๘  เจดีย์ 
   ๑.๔.๙  รั้ววัด/ก าแพงวัด 



๓๘ 
 

 ๑.๕  การบริหารจัดการและดูแลศาสนสมบัติของวัด  โดยวัดด าเนินการให้มีเพ่ือให้
สามารถบริหารจัดการวัดอย่างเป็นระบบ  ได้แก่ 
   ๑.๕.๑  การจัดท าบัญชีการเงินของวัด 
   ๑.๕.๒  การจัดท าทะเบียนทรัพย์สินของวัด 
   ๑.๕.๓  การแต่งตั้งไวยาวัจกรของวัด 
   ๑.๕.๔  การแต่งตั้งคณะกรรมการวัด 
 หมวดที่  ๒  ด้านการปกครอง การด าเนินการบริหารจัดการด้านการปกครอง  มีแนวทาง
การด าเนินการ  ดังนี้ 
 ๒.๑  การจัดท าระเบียบปฏิบัติ  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับบุคลากรภายในวัด 
   ๒.๑.๑  มีระเบียบปฏิบัติกิจวัตรพระภิกษุสามเณร 
   ๒.๑.๒  มีระเบียบปฏิบัติของศิษย์วัดและผู้อาศัยในวัด 
   ๒.๑.๓  มีระเบียบปฏิบัติส าหรับบุคคลที่เข้ามาร่วมหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
วัด 
 ๒.๒  มีการวางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
   ๒.๒.๑  เจ้าอาวาสได้มีการมอบหมายหน้าที่บุคลากรภายในวัดตามความรู้
ความสามารถ 
   ๒.๒.๒  จัดท าทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณรและบุคลากรภายในวัด 
   ๒.๒.๓  จัดท าประวัติวัดไว้เป็นหลักฐาน 
   ๒.๒.๔  จัดท าสมุดเยี่ยม 
 ๒.๓  การพัฒนาและสวัสดิการ 
   ๒.๓.๑  มีการประชุมอบรมพระภิกษุสามเณรและบุคลากรภายในวัด 
   ๒.๓.๒  มีการจัดสวัสดิการต่าง ๆ  ให้แก่พระภิกษุสามเณรและบุคลากรภายในวัด 
   ๒.๓.๓  มีการประชุมคณะกรรมการวัดสม่ าเสมอ 
   ๒.๓.๔  มีการวางแผนการด าเนินงานและโครงการพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง 
 หมวดที่  ๓  ด้านการศาสนศึกษา  การด าเนินการด้านการศาสนศึกษา  มีแนวทางการ
ด าเนินการ  ดังนี้ 
 ๓.๑  การจัดการ/จัดให้มี  เพื่อการศาสนศึกษา 
   ๓.๑.๑  จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมในวัด 
   ๓.๑.๒  จัดสอนธรรมศึกษาให้แก่นักเรียน  นักศึกษา  ประชาชน  ภายในวัด 
   ๓.๑.๓  จัดพระภิกษุไปสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา 
   ๓.๑.๔  จัดให้มีโครงการปฏิบัติธรรมแก่พระภิกษุสามเณรและบุคลากรภายในวัด 



๓๙ 
 

   ๓.๑.๕  จัดห้องสมุดทางพระพุทธศาสนาในวัด 
 ๓.๒  การส่งเสริมการศาสนศึกษา 
   ๓.๒.๑  ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรม 
   ๓.๒.๒  ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรและบุคลากรในวัดศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
   ๓.๒.๓  ส่งเสริมให้ศิษย์วัดได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 หมวดที่  ๔  ด้านการศึกษาสงเคราะห์ การด าเนินการด้านการศึกษาสงเคราะห์   
มีแนวทางการด าเนินการ  ดังนี้ 
 ๔.๑  การจัดตั้งโรงเรียน  ศูนย์อบรม  ชมรมต่าง ๆ  ในวัด 
   ๔.๑.๑  จัดตั้งโรงเรียนหรือศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 
   ๔.๑.๒  จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ศีลธรรม 
   ๔.๑.๓  จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพ 
   ๔.๑.๔  จัดตั้งชมรมต่าง ๆ  เพ่ือรวมกลุ่มด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
 ๔.๒  การส่งเสริมหรือสนับสนุนการศึกษาสงเคราะห์ 
   ๔.๒.๑  ส่งเสริม/สนับสนุน  ด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนหรือหน่วยงานราชการ
ต่าง ๆ   
   ๔.๒.๒  ส่งเสริม/สนับสนุนประชาชนในการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ   
   ๔.๓.๓  ส่งเสริม/สนับสนุนกองทุนการศึกษาต่าง ๆ  ให้แก่เด็กยากจนหรือ
ผู้ด้อยโอกาส 
 หมวดที่  ๕  ด้านการเผยแผ่ การด าเนินการด้านการเผยแผ่  มีแนวทางการด าเนินการ  
ดังนี้ 
 ๕.๑  การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  เนื่องในวัดส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
เช่น  วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา  วันอาสาฬบูชา  วันเข้าพรรษา  เป็นต้น 
   ๕.๑.๑  การท าบุญตักบาตร 
   ๕.๑.๒  การแสดงธรรมเทศนา 
   ๕.๑.๓  การจัดปฏิบัติธรรม 
   ๕.๑.๔  การเวียนเทียน 
   ๕.๑.๕  การจัดนิทรรศการที่เก่ียวเนื่องกับวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 ๕.๒  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   ๕.๒.๑  การท าบุญตักบาตร 
   ๕.๒.๒  การแสดงธรรมเทศนา 
   ๕.๒.๓  การจัดปฏิบัติธรรม 



๔๐ 
 

   ๕.๒.๔  การเวียนเทียน 
   ๕.๒.๕  การจัดนิทรรศการที่เก่ียวกับพระราชกรณียกิจ 
 ๕.๓  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญตามประเพณี/ท้องถิ่น 
   ๕.๓.๑  ท าบุญตักบาตร 
   ๕.๓.๒  การแสดงธรรมเทศนา 
   ๕.๓.๓  ปฏิบัติธรรม 
   ๕.๓.๔  กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม/ประเพณี 
   ๕.๓.๕  การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวันส าคัญทางประเพณี/
ท้องถิ่น 
 ๕.๔  การท าหน้าที่อบรมส่งเสริมศีลธรรมของพระภิกษุสามเณร   เช่น  ในโรงเรียน  
หน่วยงานราชการ  หน่วยงานเอกชน  หรือประชาชนตามหมู่บ้านต่าง ๆ   
 ๕.๕  บุคลากรของวัดท าหน้าที่เผยแพร่พระพุทธศาสนา   เช่น  เป็นพระธรรมทูต   
พระวิปัสสนาจารย์  พระจริยานิเทศ  เป็นต้น 
 ๕.๖  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางพระพุทธศาสนา  เช่น  วิทยุชุมชน  การแจก
หนังสือธรรมะ  ซีดีธรรมะ  หอกระจายข่าว  เป็นต้น 
 ๕.๗  ภายในวัดมีมุมเรียนรู้พระพุทธศาสนา  เช่น  มุมหนังสือ/ห้องสมุด ป้ายพุทธศาสนา
สุภาษิต  เป็นต้น 
 ๕.๘  มีการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  แก่เยาวชน  ประชาชนทั่วไป  
เช่น  โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  บวชเนกขัมมจาริณี  ค่ายคุณธรรม  ฯลฯ 
 หมวดที่  ๖  ด้านการสาธารณสงเคราะห์ การด าเนินการด้านการสาธารณสงเคราะห์   
มีแนวทางการด าเนินการ  ดังนี้ 
 ๖.๑  การให้ความช่วยเหลือ/สงเคราะห์ด้านต่าง ๆ  แก่ประชาชน 
   ๖.๑.๑  การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ 
   ๖.๑.๒  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ   
   ๖.๑.๓  การระงับข้อพิพาท/ข้อขัดแย้งของชาวบ้าน 
   ๖.๑.๔  การด าเนนิการด้านการสาธารณสงเคราะห์อื่น ๆ  
 ๖.๒  การมีส่วนร่วม/สนับสนุน  ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
   ๖.๒.๑  การอ านวยความสะดวกในการให้ใช้สถานที่ของวัดจัดกิจกรรมต่าง ๆ   
   ๖.๒.๒  การจัดตั้งมูลนิธิ/กองทุนเพ่ือการกุศล 
   ๖.๒.๓  การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมอาชีพของประชาชน 
   ๖.๒.๔  การให้ความร่วมมือกับทางราชการเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ   



๔๑ 
 

 ๖.๓  การสร้างเครือข่าย/แนวร่วม/อาสาสมัคร/จิตอาสา  เพื่อด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
   ๖.๓.๑  วัดสร้างเครือข่ายการด าเนินงานด้านสาธารณะกับองค์กรต่าง ๆ   
   ๖.๓.๒  วัดส่งเสริม/สนับสนุน  ให้มีจิตอาสา  เพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
   ๖.๓.๓ วัดจัดให้มีอาสาสมัคร/แนวร่วมในการสอดส่อง ดูแล และพิทักษ์
พระพุทธศาสนา 
 ๖.๔  การมีส่วนร่วมของประชาชน/ส่วนราชการ 
   ๖.๔.๑  วัดเป็นศูนย์กลางการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ของชุมชน 
   ๖.๔.๒  ส่วนราชการให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ   
 สรุปได้ว่า ในการพัฒนาวัดนั้นควรเริ่มจากการพัฒนาขั้นพื้นฐาน และควรส่งเสริมให้วัดเกิด
กระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองไปสู่คุณภาพและความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง เกิดการยอมรับ
จากสังคม โดยบูรณาการการท างานกับทุกภาคส่วน เพ่ิมประสิทธิภาพและความคุ่มค่าในการพัฒนา
วัดสู่ความเป็นมาตรฐานต่อไป. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๑ แนวคิดในการพัฒนาวัด 
ที่มา : พระปลัดสมพงษ์ กวิว โส, ๒๕๕๗. 

 
 
 

 

มาตรฐานการพัฒนาวัด 
หมวดที่ ๑ ด้านการปกครอง 
หมวดที่ ๒ ด้านการศาสนศึกษา 
หมวดที่ ๓ ด้านการเผยแผ่ 
หมวดที่ ๔ ด้านการสาธารณูปการ 
หมวดที่ ๕ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
หมวดที่ ๖ ด้านการสาธารณสงเคราะห์  

การพ่ึงพาตนเอง 

การสนับสนุนจากภาคเอกชน 

 

การสนับสนุนจากภาครัฐ 

การพัฒนาวัด 
สู่ความเป็น
มาตรฐาน 

การสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา 

แนวทางการด าเนินงานการพัฒนา
วัด  มี  ๖  ขั้นตอน 

ขั้นที ่๑ แต่งตั้งกรรมการ 
ขั้นที ่๒ ชี้แจงพระภิกษุ สามเณร  
และศิษย์วัด 
ขั้นที ่๓ ประชุมกรรมการ 
ขั้นที่ ๔ จัดท าแผนผังวัด 
ขั้นที ่ ๕ จัดท าโครงการพัฒนาวัด 
ขั้นที่ ๖ ด าเนินการพัฒนาวัด  
 



๔๓ 
 

๒.๓  แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 
๒.๓.๑ ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม 
ความหมายที่คนเข้าใจกันส่วนใหญ่ว่า “คุณธรรมจริยธรรม” ค าทั้งสองมีความหมายเป็น

อันเดียว หรือมีความหมายเหมือนกัน ในความเป็นจริงค าว่า คุณธรรม กับค าว่า จริยธรรม เป็นค าที่
แยกออกจากกันเป็น ๒ ค า และมีความหมายที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าควรท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับความหมายของค าว่า คุณธรรม และจริยธรรม 

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมน า
ความรู้สร้างความตระหนักส านึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถี
ประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง ความร่วมมือ
ของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา โดยมีจุดเน้นเพ่ือพัฒนาเยาวชน
ให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุขดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนดังกล่าวมีความชัดเจน เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม “คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ” 
ที่ควรเร่งปลูกฝังประกอบด้วย๔๖ 

๑. ความขยัน 
ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายามท าหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ อดทนความ

ขยันต้องปฏิบัติควบคู่กนการใช้สติปัญญาแก้ปัญหาจนเกิดผลส าเร็จผู้ที่มีความขยัน คือ ผู้ที่ตั้งใจท า
อย่างจริงจังต่อเนื่องในเรื่องที่ถูกท่ีควร เป็นคนสู้งานมีความพยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รัก
งานที่ท า ตั้งใจท าหน้าที่อย่างจริงจัง  

๒. ความประหยัด 
ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของแต่พอควรพอประมาณให้เกิด

ประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ฟุ้งเฟ้ อผู้ที่มีความประหยัด คือ ผู้ที่ด าเนินชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย
ที่ รู้จักฐานะการเงินของตนคิดก่อนใช้คิดก่อนซื้อ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่ งของอย่างคุ้มค่า รู้จัก
ท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองอยูเสมอ  ่ 

๓. ความซ่ือสัตย ์
ซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรงไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึก

ล าเอียงหรืออคติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อหน้าต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่
ใช้เล่ห์กล คดโกงท้ังทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง  

๔. ความมีวินัย 

                                                           
๔๖กระทรวงศึกษาธิการ, คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, ๒๕๕๐) , หน้า  

๑๑-๑๒. 



๔๔ 
 

มีวินัย คือ การยึดมันในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเอง
และวินัยต่อสังคมผู้มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน/องค์กร/
สังคมและประเทศ โดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติตามอยางเต็มใจและตั้งใจ 

๕. ความสะอาด 
สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม ความผ่องใส เป็นที่่

เจริญตา ท าให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็นผู้ที่มีความสะอาด คือ ผู้รักษาร่างกาย ที่อยู่อาศัย 
สิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามสุขลักษณะฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่นมัว จึงมีความแจ่มใสอยูเสมอ 

๖. ความสุภาพ 
สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโอน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะผู้ที่มี

ความสุภาพ คือ ผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าวรุนแรง วางอ านาจข่ม
ผู้อ่ืนทั้งโดยวาจาและท่าทาง แต่ในเวลาเดียวกนยังคงมีความมั้นใจในตนเอง เป็นผู้มีมารยาท วางตน
เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย 

๗. ความสามัคคี 
สามัคคี คือ ความพร้อมเพียงกน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกัน

ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการ เกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ปราศจากการทะเลาะวิวาทไม่เอารัด
เอาเปรียบกน เป็นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิดความ
หลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ความกลมเกลียวกนในลักษณะเช่นนี้เรียกอีกอย่างว่า  ่ “ความสมานฉันท์” 

ผู้ที่มีความสามัคคี คือ ผู้ที่เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รู้บทบาทของตนทั้งใน
ฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกนเพ่ือให้การงานส าเร็จลุล่วง 
แกปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ความคิด ความเชื่อ พร้อมที่จะปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติ  

๘. ความมีน้ าใจมนี้ าใจ  
คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจเห็นคุณค่า

ในเพ่ือนมนุษย์ มีความเอ้ืออาทรเอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจ าเป็นความทุกข์สุข
ของผู้อ่ืน และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันผู้ที่มีน้ าใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือ
สังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อท าประโยชน์แก่ผู้อ่ืนเข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน 
อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกายสติปัญญา ลงมือปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์
สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน 

ความหมายของค าว่า“คุณธรรม” หมายถึง สภาพคุณงามความดี๔๗ 
                                                           

๔๗ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นาน
มีบุ๊คพับลิเคช่ันส์, ๒๕๔๖) , หน้า ๒๕๓. 



๔๕ 
 

ความหมายในพจนานุกรมว่าคุณธรรมมีความหมาย๒นัยได้แก่นัยแรกคือความดีงามของ
ลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมที่ได้กระท าตามกันมาจนเป็นความเคยชินความหมายนัยที่๒คือคุณภาพ
ของบุคคลที่ได้กระท าตามความคิดและตามมาตรฐานของสังคมซึ่งเกี่ยวกับความประพฤติและหลัก
ศีลธรรม๔๘ 

การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนนั้น จาเป็นที่จะต้องปลูกฝังในทุก  ๆ  
เรื่องท่ีอยู่ในหลักค าสอนของศาสนา ไม่ควรที่จะไปเจาะจงที่หลักคาสอนใดคาสอนหนึ่ง เพราะทุกหลัก
ค าสอน ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดี คุณธรรม จริยธรรมต่าง  ๆ  ก็จะเหมือนกับวิตามิน ที่จะคอยมาบ ารุงจิตใจ 
ให้เด็กนักเรียนเป็นคนดี และสามารถที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เราต้องการให้มนุษย์ทุกคน
เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในโลก และต้องการให้ทุกคนเป็นคนดีมีคุณค่า เราต้องช่วยกัน
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดในตัวมนุษย์ทุกคนให้ได้นั่น หมายถึง เราต้องการปลูกฝังคุณธรรม
และจริยธรรมอย่างถูกวิธีมีวิธีที่หลากหลาย เพ่ือให้ทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมที่สูงขึ้น คุณธรรม
จริยธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามควรนามาประพฤติปฏิบัติ เพราะจะนาความสุขความเจริญ และความ
มั่นคงมาสู่ตนเอง สังคม และประเทศชาติได้จริยธรรมของประชากรเป็นสิ่งแรกที่ทุกประเทศจะต้องคา
นึ่งถึง ไม่ว่าประเทศนั้นจะเป็นประเทศที่เจริญมาก ซึ่งหมายถึงประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมถึงขั้นระดับสูงมาก ประเทศที่เจริญปานกลางซึ่งหมายถึงประเทศที่มีการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมขั้นระดับปานกลาง หรือประเทศที่ไม่เจริญซึ่งหมายถึงเป็นประเทศที่มีการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในระดับต่ า เนื่องจากจริยธรรมของประชากรเป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่จะทาให้
ประเทศนั้นอยู่รอดได้หรือไม่ ดังที่ได้ทราบแล้วว่าหากมีประชากรที่มีจริยธรรมสูงประเทศชาตินั้นก็จะ
มีความสงบสุขและมีความเจริญรุ่งเรือง ในทางตรงกันข้าม หากมีประชากรที่มีจริยธรรมต่ า
ประเทศชาตินั้นก็จะมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายและยากที่เจริญรุ่งเรืองได้ ด้วยเหตุนี้จริยธรรมของ
ประชากรจึงเป็นสิ่งส าคัญที่สุดต่อทุกประเทศ ในประเทศที่เจริญที่ได้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมอยู่ในขั้นระดับสูงมากรวมทั้งประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้มีจริยธรรมสูง แต่ก็ยังคงต้องไม่ละเลยต่อ
การปลูกฝังจริยธรรมให้แก่ประชากร และพยายามหาทางสนับสนุนให้ประชากรเป็นผู้มีจริยธรรมสูง
อยู่เสมอ ในประเทศที่เจริญปานกลางที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมขึ้นระดับปานกลางนั้น 
ต้องเน้นหนักในเรื่องการปลูกฝังจริยธรรมให้แก่ประชากรให้มาก และต้องพยายามหาทางสนับสนุนให้
ประชากรมีระดับจริยธรรมที่สูง ส่วนใหญ่ประเทศที่ยังไม่เจริญที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ในระดับต่ านั้น สิ่งแรกที่ต้องคานึ่งถึงก็คือ การพัฒนาบุคคลซึ่งได้แก่การปลูกฝังจริยธรรมให้แก่บุคคล

                                                           
๔๘Good, C.V. Dictionary of Education, ( New York : McGraw – Hill. 1973) , p. 641. 
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นั่นเอง รวมทั้งการดาเนินการปลูกฝังจริยธรรมให้แก่บุคคลเพื่อช่วยให้ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ
เป็นผู้ที่มีจริยธรรมสูงด้วย๔๙ 

“คุณธรรม” หมายถึง ธรรมที่เป็นคุณ ความดีงาม สภาพที่เกื้อหนุน๕๐ คุณธรรม คือ การ
กระท าความดี เป็นสิ่งที่ท าไปแล้วตนเองไม่เดือนร้อน ผู้อื่นไม่เดือนร้อนเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย และ
สิ่งที่ท าไปเป็นประโยชน์เกื้อกูลด้วยประการทั้งปวง๕๑“คุณธรรม” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Virtue” 
ไว้ ๒ ประการด้วยกัน คือ ๑) หมายถึง ความดีงามของลักษณะนิสัย หรือพฤติกรรมที่เกิดจากการ
กระท าจนเคยชิน ๒) หมายถึง คุณภาพที่บุคคลได้กระท าตามความคิด และมาตรฐานของสังคม
เกี่ยวกับความประพฤติและศีลธรรม๕๒ค าจ ากัดความไว้ว่าคุณธรรมคือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเป็น
กฎเกณฑ์และมาตรฐานของการประพฤติและปฏิบัติในสังคมและท าให้บุคคลมีการพัฒนาจนกระทั่งมี
ลักษณะพฤติกรรมเป็นของตนเองมาตรฐานการตัดสินใจของสังคมจะเป็นเครื่องตัดสินว่าการ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมเช่นนั้นเป็นเรื่องที่ผิดหรือถูก๕๓ คุณธรรมเป็นคุณสมบัติของบุคคลซึ่งท าให้ผู้มี
คุณธรรมรู้จักแสวงหาคุณธรรมคุณงามความดี และท าให้เขาได้บรรลุถึงจุดหมายอันดีเลิศทั้งในด้าน
ความประพฤติทั่วไปหรือขอบเขตจ ากัดแห่งความประพฤติ๕๔“คุณธรรม”หมายถึงหลักธรรมจริยาที่
สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีทางศีลธรรมมีคุณงามความดีภายในจิตใจจนเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข
ความยินดีการกระท าที่ดีย่อมได้รับผลของความดีคือความชื่นชมยกย่องในขณะที่การกระท าชั่วย่อม
ได้รับผลของความชั่วคือความเจ็บปวดหรือความทุกข์ต่าง ๆ ๕๕ 

คุณ หมายถึง ค่าท่ีมีอยู่ในแต่ละสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือ เป็นไปได้ทั้งทางดีและทาง
ร้าย คือ ไม่ว่าจะท าให้จิตใจยินดีหรือยินร้ายก็เรียกว่า “คุณ” ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของมัน ส่วนค า
ว่า ธรรม มีความหมาย ๔ อย่าง คือ๑. ธรรมะ คือ ธรรมชาติ๒. ธรรมะ คือ กฎของธรรมชาติที่เรามี

                                                           
๔๙มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ , พัฒนาการวัยรุ่นและการอบรม, 

(นนทบุรี : สานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ๒๕๔๖) , หน้า ๕๔. 
๕๐พระพรหมคุณาภรณ์, (ป.อ. ปยุตฺโต) , พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระเพ่ิมเติม

ช่วงที๑่) , พิมพ์ครั้งท่ี๑๗, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, ๒๕๕๔) , หน้า ๕๑. 
๕๑สมผิว ช่ืนตระกูล, ความเป็นครู, (เชียงใหม่ : คณะครุศาสตร์สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, ๒๕๓๖) , 

หน้า ๗. 
๕๒Longman, Dictionary of Contemporary English, (London : Longman Group 1995) , 
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andWinston. 1976) , p 5. 
๕๔ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์, จริยศาตร์, (กรุงเทพมหานคร : สหบูรพสาส์นการพิมพ์, ๒๕๕๖) , หน้า ๑๒. 
๕๕ประภาศรี  สีหอ า ไพ , พ้ืนฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม , พิมพ์ครั้ งที่  ๔ , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐) หน้า ๗. 
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หน้าที่ต้องเรียนรู้๓. ธรรมะ คือ หน้าที่ตามกฎของธรรมชาติ เรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติ๔. ธรรมะ คือ ผล
จากการปฏิบัติหน้าที่นั้น เรามีหน้าที่จะต้องมี หรือใช้มันอย่างถูกต้อง๕๖การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
ในด้านการฝึกอบรมหรือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม พระพุทธศาสนามองมนุษย์ทุกคนว่าเป็น “เวไนย
สัตว์” ที่มีศักยภาพในตัวเองที่จะพัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมให้สูงขึ้น ตามลาดับจนบรรลุ
เป้าหมายสูงสุดแห่งชีวิตได้ แนวทางปลูกฝังนั้น พระพุทธศาสนายอมรับทั้งอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและ
การใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุผล ว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ทาให้ เกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคคลเท่านั้น องค์ประกอบทั้งสองนี้ต้องเสริมหรือเกื้อหนุนกัน ประสานกันด้วยดี การ
พัฒนาจริยธรรมจึงเป็นไปด้วยความดี องค์ประกอบทั้ง ๒ คือ๑. ปรโตโฆสะ สิ่งแวดล้อมภายนอก 
หมายถึงสิ่งแวดล้อมทางสังคมทั่วไปที่ดี ที่เกื้อกูลแก่การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในที่นี้เน้นไปที่ 
“กัลยาณมิตร” คือผู้ตอบคอยให้คาแนะนาที่ดี เช่น บิดา มารดา ครู อาจารย์ และท่านผู้รู้ทั้งหลาย 
เด็กที่มีปรโตโฆสะที่ดีพร้อมจะก้าวทางจริยธรรมมากกว่าเด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอ้ืออานวย๒. 
โยนิโสมนสิการ การรู้จักใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุผลใช้ความคิดถูกวิธี รู้จักคิด คือคิดแยกแยะ และสืบ
หาต้นตอ ตามหลักความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยต่าง  ๆ  พูดให้เข้าใจง่าย คือ คิดเป็นแก้ปัญหาเป็น๕๗ 

สรุปได้ว่า คุณธรรม เป็น สิ่งที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ ความดี ความงาม ความถูกต้อง 
ในการแสดงออกทั้งกาย วาจาใจ ของแต่ละบุคคล เป็นลักษณะของความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจ เป็น
สภาพคุณงามความดีที่สั่งสมอยู่ในจิตใจของมนุษย์เป็นเวลายาวนาน เป็นตัวกระตุ้นให้มีการประพฤติ
ปฏิบัติอยู่ในกรอบที่ดีงาม คุณธรรมเป็นสิ่งที่ดีงามทางจิตใจ เป็นคุณค่าของชีวิตในการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพ่ือนมนุษย์ ให้เกิดความรักสามัคคี ความอบอุ่นมั่นคงในชีวิต ดังนั้น
คุณธรรมเป็นบ่อเกิดของจริยธรรมอันมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันทั้งหมดคือเมื่อปฏิบัติตามข้อธรรม
ข้อใดข้อหนึ่งแล้วย่อมเกี่ยวข้องกับข้อธรรมข้ออ่ืน  ๆ  

ความหมายของจริยธรรม 
จริยธรรมมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่าจริยศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีค าที่มีความหมาย

ใกล้เคียงกันอีกหลายค า บางครั้งก็มีการน ามาใช้แทนกัน ซึ่งให้ความหมายทั้งที่เหมือนกันและแตกต่าง
กัน ดังนั้น การท าความเข้าใจความหมายและขอบข่ายของจริยธรรมกับศัพท์เกี่ยวข้องในหลายมุมมอง 
ท าให้ทราบถึงทรรศนะมุมมองของผู้รู้ต่าง  ๆ  ที่พยายามศึกษาแนวคิดจริยธรรมในด้านที่แตกต่างกัน 

จริยธรรมหมายถึงระบบกฎเกณฑ์ส าหรับวิเคราะห์การกระท าผิดหรือถูกของบุคคล
จริยธรรมเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการจากประสบการณ์ของบุคคลซึ่งบราวน์จ าแนกองค์ประกอบของ
จริยธรรมออกเป็น ๓ มิติคือ๑.ความรู้  (Knowledge)  ๒.ความประพฤติ (Conduct) ๓.ความรู้สึก 
                                                           

๕๖พุทธทาสภิกข,ุ แนะแนวจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทศิริพัธต์, ๒๕๐๕) , หน้า ๓. 
๕๗เสฐียรพงษ์ วรรณปก, การปลูกฝังจริยธรรมในแนวทางการพัฒนาค่านิยมและคุณธรรมของ

เยาวชนในปัจจุบัน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พี. เอ. ลีฟวิ่ง จากัด, ๒๕๓๓) , หน้า ๒๗. 
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(Feeling) ๕๘จริยธรรมเป็นเขตของความเชื่อในสังคมหนึ่ง ๆ เกี่ยวกับอุปนิสัยและความประพฤติว่า
อะไรเป็นสิ่งที่คนทั้งหลายพยายามที่จะประพฤติปฏิบัติ๕๙จริยธรรมคือองค์ประกอบของกฎเกณฑ์ต่าง 
ๆ ที่บุคคลยอมรับว่าถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีที่ควรเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือให้ได้รับการยอมรับจาก
สังคม๖๐จริยธรรมว่าหมายถึงคุณธรรมหรือการกระท าในสิ่งที่ถูกที่ควรซึ่งถือว่าเป็นหลักและระเบียบ
ความประพฤติที่ดีงาม๖๑ วิธีการสอนจริยธรรมให้แก่นักศึกษาวัยรุ่น ให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะ
ในประเด็นที่เก่ียวกับการสอนว่าอะไรถูกอะไรผิดอาจารย์ผู้สอนต้องให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการพัฒนาจริยธรรมใน ๓ ประเด็นหลัก คือ๑.ด้านวัฒนธรรม๒.ด้านปรัชญาและความเชื่อ ๓.ด้าน
ศาสนานอจากนี้จะต้องค านึงถึงแรงผลักดันทางสังคม เป็นส าคัญนอจากนี้สื่อต่าง ก็มีส่วนส าคัญในการ
ส่งเสริม หรือ อาจจะขัดแย้ง ต่อการปลูกฝังค่านิยมทัศนคติค าสอนที่เกี่ยวกับจริยธรรมจากค าสอนที่มา
จากครอบครัวศาสนาและสถานศึกษา๖๒ 

การปลูกคุณธรรมจริยธรรมประกอบด้วยปัจจัยต่าง  ๆ  ๑๐ ประการ ดังนี้ 
๑. มีจิตส านึกดีรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม 
๒. มีวิธีการผสมผสานคุณธรรม จริยธรรม เข้ากับวิถีชีวิตโดยรวม 
๓. เล็งเห็นประโยชน์ และให้ความส าคัญกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
๔. มีผู้น าที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ของผู้มีคุณธรรมจริยธรรม สร้างความเลื่อมใส

ศรัทธาจากบุคคลรอบข้าง 
๕. ยึดแนวทางของศาสนาเป็นวิถีน าในการด าเนินการอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 
๖. มีการยอมรับและให้เกียรติซึ่งกันและกัน มองบุคคลอ่ืนในด้านบวก สร้างสัมพันธ์ภาพ

ที่ดีระหว่างกันและกัน 
๗. มีการสื่อสารที่ดีกับบุคคลทั้งในภายในและภายนอกองค์กร มีการสนับสนุนให้ก าลังใจ

สมาชิกในองค์กรที่กระท าความดีอย่างสม่ าเสมอ 
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๔๙ 
 

๘. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานนอกองค์กร เพ่ือสนับสนุนกันและกัน
ในการท ากิจกรรมต่าง  ๆ  ให้บรรลุเป้าหมาย 

๙. ยึดมั่นในความดีงามและหมั่นกระท าอย่างสม่ าเสมอ 
๑๐. มีเครือข่ายเชื่อมโยง และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งฝ่ายให้และฝ่ายรับ ท าให้

สามารถด าเนินงานได้ในหลายบริบท๖๓ 
“จริยธรรม”แปลว่าเป็นสิ่งที่พึงประพฤติจะต้องประพฤติในส่วนศีลธรรมนั้นหมายถึงสิ่งที่

ก าลังประพฤติอยู่หรือประพฤติแล้วจริยธรรมหรือEthics อยู่ในรูปของปรัชญาคือสิ่งที่ต้องคิดต้องนึก
ส่วนเรื่องศีลธรรม Morality นี้ต้องท าอยู่จริง ๆ  เพราะเป็นปัญหาเฉพาะหน้า๖๔ จริยธรรม ไว้ว่า เป็น
เรื่องของการด าเนินชีวิตในด้านต่าง  ๆ  ดังนี้ ๑. พฤติกรรมทางกาย วาจา และการใช้อินทรีย์ ในการ
สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ๒. จิตใจของเรา ซึ่งมีเจตจ านง ความตั้งใจ แรงจูงใจที่จะท าให้เรามีพฤติกรรม
สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างไร ตามภาวะและคุณสมบัติต่าง  ๆ  ของจิตใจนั้น ๆ ๓. ปัญญา ความรู้ ซึ่ง
เป็นตัวชี้ทางให้ว่าเราจะสัมพันธ์อย่างไรจึงจะได้ผล และเป็นตัวจ ากัดขอบเขตว่าเราจะสัมพันธ์กับอะไร 
จะใช้พฤติกรรมได้แค่ไหน เรามีปัญญา มีความรู้แค่ไหนเราก็ใช้พฤติกรรมได้ในขอบเขตนั้น ถ้าเราขยาย
ปัญญาความรู้ออกไป เราก็มีพฤติกรรมที่ซับซ้อนและได้ผลดียิ่งขึ้น๖๕ จริยธรรม หมายถึง ความ
ประพฤติอันพ่ึงปฏิบัติต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และสังคม ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความเจริญรุ่งเรื่องในสังคมการที่
จะปฏิบัติเช่นนั้นได้ ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้จักว่าสิ่งว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก ดังนั้น การปฏิบัติตามหลั กธรรม
จะต้องประกอบกันทั้ง ความรู้สึกทางจิตใจ และการปฏิบัติทางกายอันสอดคล้องกับความรู้สึกทาง
จิต๖๖“จริยธรรม” ไว้ว่า หมายถึงหลักการ ศีลธรรม ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี พฤติกรรมอันดีงามที่
ปลูกฝังอยู่ในตัวบุคคลสามารถใช้เป็นแนวทางให้แก่บุคคลในการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็นที่
ยอมรับในสังคม เป็นเกณฑ์ในการตัดสินพฤติกรรมของบุคคลว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดี ควรจะท าหรือไม่ควร
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๕๐ 
 

ท า๖๗“จริยธรรม” หมายถึง ความประพฤติหรือการกระท าทางกาย ทางวาจา และทางใจ ที่ดีงามเป็น
ที่ยอมรับของสังคม รวมทั้งหลักเกณฑ์ มาตรฐานของความประพฤติที่เป็นแนวทางในการปฏิบั ติต่อ
ผู้ อ่ืน ต่อสังคม เพ่ือให้เกิดความสันติสุขในสังคม๖๘ จริยธรรมหมายถึง หลักเกณฑ์การตัดสินใจ 
ความถูกผิดของพฤติกรรม หลักเกณฑ์การประเมินผลดี ผลเสียขอพฤติกรรม และปฏิกิริยาต่อ
พฤติกรรมต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมทางบวกหรือพฤติกรรมทางลบ๖๙ จริยธรรม หมายถึง
พฤติกรรมที่เป็นรูปแบบของการปฏิบัติตนการด าเนินตนที่มีความเหมาะสมแก่ภาวะฐานนะกาลเทศะ
และเหตุการณ์ปัจจุบัน๗๐ จริยธรรม แยกออกเป็น จริย+ธรรม ค าว่า จริยะหมายถึง ความประพฤติ
หรือกิริยาที่ควรประพฤติ ส่วนค าว่า ธรรม มีความหมายหลายอย่าง เช่่น คุณความดี หลักค าสอนของ
ศาสนา หลักปฏิบัติ เมื่อน าค าทั้งสองมารวมกนเป็น  “จริยธรรม” จึงได้ความหมายตามตัวอักษรว่า 
“หลักความประพฤติ” หรือ “แนวทางของการประพฤติ”  

องค์ประกอบของจริยธรรมว่า จริยธรรมเป็นเครื่องก าหนดหลักปฏิบัติในการด ารงชีวิต 
เป็นแนวทางให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบเรียบร้อย ประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

๑. ระเบียบวินัย (discipline) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่ง สังคมที่ขาดกฎเกณฑ์ทุกคน
สามารถท าทุกอย่างได้ตามอ าเภอใจ ย่อมเดือดร้อนระส่ าระสาย ขาดผู้น า ผู้ตามขาดระบบที่กระชับ
ความเข้าใจ เป็นแบบแผนให้ยึดถือปฏิบัติ การหย่อนระเบียบวินัยท าให้เกิดการละเมิดสิทธิและหน้าที่
ตามบทบาทของแต่ละบุคคล ชาติใดไร้ระเบียบวินัยย่อมยากที่จะพัฒนาไปได้ทัดเทียมชาติอ่ืน จึงควร
ประพฤติตามจารีตประเพณีของสังคม 

๒. สังคม (society) การรวมกลุ่มกันประกอบกิจกรรมอย่างมีระเบียบแบบแผนก่อให้เกิด
ขนบธรรมเนียมที่ดีงาม มีวัฒนธรรมอันเป็นความระเบียบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน 
เป็นกลุ่มที่ขยายวงกว้าง เรียกว่า สังคม 

๓. อิสรเสรี (autonomy) ความมีส านึกในมโนธรรมที่พัฒนาเป็นล าดับ ก่อให้เกิดความ
อิสระ สามารถด ารงชีวิตตามสิ่งได้เรียนรู้จากการศึกษาและประสบการณ์ในชีวิตมีความสุขอยู่ใน
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๕๑ 
 

ระเบียบวินัยและสังคมของตน เป็นค่านิยมสูงสุดที่คนได้รับการขัดเกลาแล้วสามารถบ าเพ็ญตนตาม
เสรีภาพเฉพาะตนได้อย่างอิสระ สามารถปกครองตนเองและชักน าตนเองได้อยู่ในท านองคลองธรรม๗๑ 

การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนไว้ว่าเราต้องการให้มนุษย์ทุกคน เป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในโลก และต้องการให้ทุกคนเป็นคนดีมีคุณค่า เราต้องช่วยกันปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมให้เกิดในตัวมนุษย์ทุกคนให้ได้นั่นหมายถึง เราต้องการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
อย่างถูกวิธี เพ่ือให้ทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้น คุณธรรมและจริยธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามควรนา
มาประพฤติ เพราะจะนาความสุขความเจริญ ความมั่นคงมาสู่ประเทศชาติ สังคม และบุคคลได้๗๒ 

สรุปได้ว่า จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติของบุคคลที่แสดงออกถึงความดีงาม
ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และแต่สังคม เพ่ือให้เกิดความสงบสุข ความเจริญรุ่งเรือง เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและการพัฒนาประเทศชาติ พฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นถึงการปฏิบัติดี ปฏิบัติถูกต้อง เป็น
กรอบก าหนดไว้เพ่ือให้สังคมเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความร่มเย็นเป็นสุข มีความรักความ
สามัคคีและมีความปลอดภัยในการด าเนินชีวิตสามารถประมวลค าว่า“คุณธรรม” และ “จริยธรรม” 
เข้าด้วยกันได้เป็น “คุณธรรมจริยธรรม” (Moral Virlucs) มีความหมายว่า เป็นการประพฤติ ปฏิบัติที่
เป็นสิ่งที่ดีงาม ถูกต้องตามมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๗๑ประภาศรี สีหอ าไพ, พ้ืนฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐) , หน้า ๔๘. 
๗๒วศิน อินทสระ, จริยธรรมกับบุคคล หนังสือเรียนสมบูรณ์แบบ รายวิชา ส ๐๗, (กรุงเทพมหานคร : 

สานักพิมพ์วัฒนาพานิช, ๒๕๓๘) , หน้า ๕. 



๕๒ 
 

ตารางท่ี ๒.๖  ความหมายของคุณธรรม  จริยธรรม 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
กระทรวงศึกษาธิการนโยบายเร่งรัด
การปฏิรูปการศึกษา , (๒๕๕๐, หน้า  
๑๑-๑๒) . 
 

“คุณธรรมพ้ืนฐาน  ๘ ประการ” ที่ควรเร่งปลูกฝัง  
ประกอบด้วย 
๑. ความขยัน                         ๒. ความประหยัด 
๓. ความซื่อสัตย์                      ๔. ความมีวินัย 
๕. ความสะอาด                       ๖. ความสุภาพ 
๗. ความสามัคคี                       ๘. ความมนี้ าใจ 

ราชบัณฑิตยสถาน , (๒๕๔๖,หน้ า 
๒๕๓) . 

สภาพคุณงามความดี 

Good, C.V., (1973,p.641) . 
 

มีความหมาย๒นัยได้แก่นัยแรกคือความดีงามของ
ลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมที่ได้กระท าตามกันมาจนเป็น
ความเคยชินความหมายนัยที่๒คือคุณภาพของบุคคลที่ได้
กระท าตามความคิดและตามมาตรฐานของสังคมซึ่ ง
เกี่ยวกับความประพฤติและหลักศีลธรรม 

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช , 
(๒๕๔๖,หน้า ๕๔) . 
 

การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนนั้น 
จ าเป็นที่จะต้องปลูกฝังในทุก  ๆ  เรื่องที่อยู่ในหลักค า
สอนของศาสนา ไม่ควรที่จะไปเจาะจงที่หลักคาสอนใดคา
สอนหนึ่ง เพราะทุกหลักค าสอน ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดี  

พระพรหมคุณาภรณ์, (ป.อ. ปยุตฺโต) , 
(๒๕๕๔, หน้า๕๑) . 

ธรรมที่เป็นคุณ ความดีงาม สภาพที่เก้ือหนุน 
 

สมผิว ชื่นตระกูล, (๒๕๓๖,หน้า ๗) . 
 

คุณธรรม คือ การกระท าความดี เป็นสิ่งที่ท าไปแล้ว
ตนเองไม่เดือนร้อน ผู้อ่ืนไม่เดือนร้อนเป็นประโยชน์ทั้ง
สองฝ่าย และสิ่งที่ท าไปเป็นประโยชน์เกื้อกูลด้วยประการ
ทั้งปวง 

 
 

 

 



๕๓ 
 

ตารางท่ี ๒.๖  ความหมายของคุณธรรม  จริยธรรม (ต่อ)  
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Longman, (1995, p.180) . 
 

“คุณธรรม” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Virtue” ไว้ ๒ 
ประการด้วยกัน คือ  
๑) หมายถึง ความดีงามของลักษณะนิสัย หรือพฤติกรรม
ที่เกิดจากการกระท าจนเคยชิน  
๒) หมายถึง คุณภาพที่บุคคลได้กระท าตามความคิด และ
มาตรฐานของสังคมเก่ียวกับความประพฤติและศีลธรรม 

Kohlberg, L., (1976, p 5) . 
 

ค าจ ากัดความไว้ว่าคุณธรรมคือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเป็น
กฎเกณฑ์และมาตรฐานของการประพฤติและปฏิบัติใน
สังคมและท าให้บุคคลมีการพัฒนาจนกระทั่งมีลักษณะ
พฤติกรรมเป็นของตนเองมาตรฐานการตัดสินใจของสังคม
จะเป็นเครื่องตัดสินว่าการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมเช่นนั้น
เป็นเรื่องที่ผิดหรือถูก 

ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์, (๒๕๒๖,หน้า ๑๒) . 
 

คุณธรรมเป็นคุณสมบัติของบุคคลซึ่งท าให้ผู้มีคุณธรรม
รู้จักแสวงหาคุณธรรมคุณงามความดี และท าให้เขาได้
บรรลุถึงจุดหมายอันดีเลิศทั้งในด้านความประพฤติทั่วไป
หรือขอบเขตจ ากัดแห่งความประพฤต ิ

ประภาศรี สีหอ าไพ, (๒๕๕๐,หน้า๗) . 
 

หลักธรรมจริยาที่สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีทางศีลธรรม
มีคุณงามความดีภายในจิตใจจนเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข
ความยินดีการกระท าท่ีดีย่อมได้รับผลของความดีคือความ
ชื่นชมยกย่องในขณะที่การกระท าชั่วย่อมได้รับผลของ
ความชั่วคือความเจ็บปวดหรือความทุกข์ต่าง ๆ  

พุทธทาสภิกขุ, (๒๕๓๕, หน้า๓) . 
 

คุณ หมายถึง ค่าที่มีอยู่ในแต่ละสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความ
ยึดถือ เป็นไปได้ทั้งทางดีและทางร้าย คือ ไม่ว่าจะท าให้
จิตใจยินดีหรือยินร้ายก็เรียกว่า “คุณ” ซึ่งเป็นไปตาม
ธรรมชาติของมัน ส่วนค าว่า ธรรม มีความหมาย ๔ อย่าง 
คือ๑. ธรรมะ คือ ธรรมชาติ๒. ธรรมะ คือ กฎของ
ธรรมชาติที่เรามีหน้าที่ต้องเรียนรู้๓. ธรรมะ คือ หน้าที่
ตามกฎของธรรมชาติ เรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติ๔. ธรรมะ  



๕๔ 
 

ตารางท่ี ๒.๖  ความหมายของคุณธรรม  จริยธรรม (ต่อ)  
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
 คือ ผลจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น เรามีหน้าที่จะต้องมี หรือ

ใช้มันอย่างถูกต้อง 
เสฐียรพงษ์ วรรณปก, (๒๕๓๓, หน้า 
๒๗) . 
 

องค์ประกอบ คือ 
๑. ปรโตโฆสะ 
๒. โยนิโสมนสิการ  

Brown, R. Social, (1978,p.411) . 
 

ระบบกฎเกณฑ์ส าหรับวิเคราะห์การกระท าผิดหรือถูก
ของบุคคลจริยธรรมเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการจาก
ประสบการณ์ของบุคคลซึ่งบราวน์จ าแนกองค์ประกอบ
ของจริยธรรมออกเป็น ๓ มิติคือ 
๑.ความรู้  (Knowledge)  
๒.ความประพฤต ิ(Conduct)  
๓.ความรู้สึก (Feeling)  

Anderson, H. M., (1982, p.11) . 
 

จริยธรรมเป็นเขตของความเชื่อในสังคมหนึ่ง ๆ เกี่ยวกับ
อุปนิสัยและความประพฤติว่าอะไรเป็นสิ่งที่คนทั้งหลาย
พยายามที่จะประพฤติปฏิบัติ 

Piaget, Jean., (1962, p.1) . 
 

องค์ประกอบของกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่บุคคลยอมรับว่า
ถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีที่ควรเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือให้
ได้รับการยอมรับจากสังคม 

Thorndike, E.L. (1957, p.629) . 
 

คุณธรรมหรือการกระท าในสิ่งที่ถูกที่ควรซึ่งถือว่าเป็น
หลักและระเบียบความประพฤติท่ีดีงาม 

DiGiacomo, James J, (2000, pp. 39 
– 48) . 
 

จริยธรรมใน ๓ ประเด็นหลัก คือ 
๑.ด้านวัฒนธรรม     ๒.ด้านปรัชญาและความเชื่อ  
๓.ด้านศาสนา 

 

 

 

 



๕๕ 
 

ตารางท่ี ๒.๖  ความหมายของคุณธรรม  จริยธรรม (ต่อ)  
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สายฤดี  วรกิจ โภคาทร  และคณะ , 
(๒๕๕๒,  หน้า  บทคัดย่อ) . 
 

การปลูกคุณธรรมจริยธรรมประกอบด้วยปัจจัยต่าง  ๆ  
๑๐ ประการ ดังนี้ 
๑. มีจิตส านึกดีรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม 
๒. มีวิธีการผสมผสานคุณธรรม จริยธรรม  
๓. เล็งเห็นประโยชน์  
๔. มีผู้น าที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง  
๕. ยึดแนวทางของศาสนา 
๖. มีการยอมรับและให้เกียรติซึ่งกันและกัน  
๗. มีการสื่อสารที่ดีกับบุคคลทั้งในภายในและภายนอก
องค์กร  
๘. มีการสร้างเครือข่าย 
 ๙. ยึดมั่นในความดีงาม 
๑๐. มีเครือข่ายเชื่อมโยง  

พุทธทาสภิกขุ, (๒๕๕๓, หน้า๙๕) . 
 

“จริยธรรม”แปลว่าเป็นสิ่งที่พึงประพฤติจะต้องประพฤติ
ในส่วนศีลธรรม  

พระพรหมคุณาภรณ์, (ป.อ. ปยุตฺโต) , 
(๒๕๔๖, หน้า๑๕) . 
 

การด าเนินชีวิตในด้านต่าง  ๆ  ดังนี้ 
๑. พฤติกรรมทางกาย วาจา และการใช้อินทรีย์ ในการ
สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
๒. จิตใจของเรา ซึ่งมีเจตจ านง ความตั้งใจ แรงจูงใจที่จะ
ท าให้เรามีพฤติกรรมสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างไร  
๓. ปัญญา ความรู้ ซึ่งเป็นตัวชี้ทางให้ว่าเราจะสัมพันธ์
อย่างไรจึงจะได้ผล  

พนัส   หันนาคินทร์, (๒๕๕๑,หน้า ๔๔) 
. 
 

หลักการ ศีลธรรม ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี พฤติกรรมอันดี
งามท่ีปลูกฝังอยู่ในตัวบุคคลสามารถใช้เป็นแนวทางให้แก่
บุคคลในการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับใน
สังคม เป็นเกณฑ์ในการตัดสินพฤติกรรมของบุคคลว่าสิ่ง
ใดดีหรือไม่ดี ควรจะท าหรือไม่ควรท า 

 



๕๖ 
 

ตารางท่ี ๒.๖  ความหมายของคุณธรรม  จริยธรรม (ต่อ)  
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
เพ็ญแข ประจนปัจจนึก และคณะ , 
(๒๕๕๑, หน้า๑๔) . 
 

ความประพฤติหรือการกระท าทางกาย ทางวาจา และ
ทางใจ ที่ดีงามเป็นที่ยอมรับของสังคม รวมทั้งหลักเกณฑ์ 
มาตรฐานของความประพฤติที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ต่อผู้อื่น ต่อสังคม เพ่ือให้เกิดความสันติสุขในสังคม 

ทิศนา แขมมณี, (๒๕๔๗, หน้า๔๗) . 
 

หลักเกณฑ์การตัดสินใจ ความถูกผิดของพฤติกรรม 
หลักเกณฑ์การประเมินผลดี ผลเสียขอพฤติกรรม และ
ปฏิกิริยาต่อพฤติกรรมต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรม
ทางบวกหรือพฤติกรรมทางลบ 

ชัยพร วิชชาวุธ, (๒๕๔๙, หน้า ๖). 
 

จริยธรรม หมายถึงพฤติกรรมที่เป็นรูปแบบของการ
ปฏิบัติตนการด าเนินตนที่มีความเหมาะสมแก่ภาวะฐาน
นะกาลเทศะและเหตุการณ์ปัจจุบัน 

พระธรรมญาณมุนี, (ทองย้อย กิตฺติทินฺ
โน) , (๒๕๔๑, หน้า  ๑๐๓) . 

 “จริยธรรม” จึงได้ความหมายตามตัวอักษรว่า “หลัก
ความประพฤต”ิ หรือ “แนวทางของการประพฤติ”  

ประภาศรี สีหอ าไพ, (๒๕๕๐, หน้า ๔๘) 
. 
 

จริยธรรมเป็นเครื่องก าหนดหลักปฏิบัติในการด ารงชีวิต 
เป็ นแนวทาง ให้ อยู่ ร่ ว มกั น อย่ า ง ส งบ เ รี ย บ ร้ อ ย 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
๑. ระเบียบวินัย (discipline)  
๒. สังคม (society)  
๓. อิสรเสรี (autonomy)  

วศิน อินทสระ, (๒๕๔๘, หน้า ๕) . 
 

การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนไว้ว่าเรา
ต้องการให้มนุษย์ทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุด
ในโลก และต้องการให้ทุกคนเป็นคนดีมีคุณค่า เราต้อง
ช่วยกันปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดในตัวมนุษย์ทุก
คนให้ได้นั่น 

 

 
 



๕๗ 
 

 
๒.๓.๒ องค์ประกอบของคุณธรรมและจริยธรรม 
กรมวิชาการ ได้ให้ค าอธิบายว่า จริยธรรมของบุคคลประกอบด้วยสิ่งส าคัญ ๓ ประการ

คือ๗๓ 
๑. ส่วนประกอบด้านความรู้ (Moral Reasoning) คือ ความเข้าใจในเหตุผลของความ

ถูกต้องดีงาม สามารถตัดสินแยกความถูกต้องออกจากความไม่ถูกต้องด้วยการคิด 
๒. ส่วนประกอบทางด้านอารมณ์ความรู้สึก (Moral Attitude and Belief) คือ ความพึง

พอใจศรัทธา เลื่อมใส เกิดความนิยมยินดีที่จะรับน าจริยธรรมมาเป็นแนวประพฤติปฏิบัติ 
๓. ส่วนประกอบทางด้านพฤติกรรมแสดงออก (Moral Conduct) คือ พฤติกรรมการ

กระท าที่บุคคลตัดสินใจจะกระท าถูกหรือผิดในสถานการณ์แวดล้อมต่าง ๆ  เชื่อว่าอิทธิพลส่วนหนึ่ง
ของ 

การกระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรมแบบใด จะขึ้นอยู่กับอิทธิพลของส่วนประกอบทั้ง ๒ 
ประการที่กล่าวข้างต้น และบางส่วนอาจขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอ่ืน ๆ  เช่น ลักษณะทางจิตวิทยาบาง
ประการของบุคคลนั้น ๆ  หรือความรุนแรงของการบีบคั้นของสถานการณ์ที่รุมเร้าบุคคลนั้นอีกด้วย 
เป็นต้น 

ลักษณะต่าง ๆ  ของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมนั้นแบ่งออกเป็น ๔ ส่วนใหญ่ ๆ ๗๔ 
คือ 

๑. ความรู้เชิงจริยธรรม หมายถึง การมีความรู้ว่าในสังคม ของตนนั้นถือว่าการกระท า
ชนิดใดดีควรกระท า และการกระท าชนิดใดเลวควรงดเว้น ลักษณะและพฤติกรรมประเภ ทใด
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมมากน้อยเพียงใด ปริมาณความรู้เชิงจริยธรรมนี้ขึ้นอยู่กับอายุ ระดับ
การศึกษาและพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลด้วย 

๒. ทัศนคติเชิงจริยธรรม หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกบลักษณะหรือพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมต่าง ๆ  วาตนชอบหรือไม่ชอบลักษณะนั้นเพียงใด ทัศนคติเชิงจริยธรรมของบุคคล
ส่วนมากจะสอดคล้องกับค่านิยมในสังคมนั้น แต่บุคคลบางคนในสถานการณ์ปกติอาจมีทัศนคติ
แตกต่างไปจากค่านิยมของสังคมก็ได้ ทัศนคติเชิงจริยธรรมของบุคคลนั้นมีความหมายกว้างกว่าความรู้
เชิงจริยธรรมของบุคคล เพราะทัศนคตินั้นจะรวมทั้งความรู้และความรู้สึกในเรื่องนั้น ๆ  เข้าด้วยกัน 
ฉะนั้นทัศนคติเชิงจริยธรรมจึงมีคุณสมบัติที่ส าคัญ คือ จะใช้ท านายพฤติกรรมเชิงจริยธรรมได้แม่นย า

                                                           
๗๓กรมวิชาการ, คู่มือการสร้างเคร่ืองวัดคุณลักษณะด้านจิตพิสัย , (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา, 

๒๕๕๕) ,  หน้า  ๔๔. 
๗๔ดวงเดือน พันธุมนาวิน, จริยธรรมของเยาวชนไทย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๕๔) ,  หน้า  ๔๓. 



๕๘ 
 

กว่าการใช้ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมทางสังคมของบุคคลแต่เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ทัศนคติเชิง
จริยธรรมของบุคคลในเวลาหนึ่งยังอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ 

๓. เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลใช้เหตุผลในการเลือกที่จะกระท า หรือ
เลือกที่จะไม่กระท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เหตุผลที่กล่าวถึงนี้จะแสดงให้เห็นถึงเหตุจูงใจหรือ
แรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังการกระท าต่าง ๆ  ของบุคคล 

๔. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบ
หรืองดเว้นการแสดงพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์หรือค่านิยมในสังคมนั้น พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเป็น
สิ่งที่สังคมให้ความส าคัญมากกว่าด้านอ่ืน ๆ  ทั้งนี้ เพราะการกระท าที่ดีและเลวของบุคคลนั้นส่งผล
โดยตรงต่อความผาสุกและความทุกข์ของสังคม การศึกษาด้านอื่น ๆ  ของจริยธรรมจึงเป็นเพียงเพ่ือให้
ความเข้าใจและสามารถท านายพฤติกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ  ของบุคคลนั้น 

องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนไว้๗๕ดังนี้ 
๑. บิดา มารดา บ้าน หรือสถาบันครอบครัว เป็นแหล่งแรกที่ท าหน้าที่ปลูกฝังและหล่อ

หลอม ตลอดจนถ่ายทอดลักษณะอันทรงคุณธรรมและจริยธรรมแก่สมาชิกในครอบครัวและต้องท า
หน้าที่นี้ต่อไป แม้เด็กจะเข้าไปรับการศึกษาอบรมในโรงเรียนระดับต่าง ๆ  อยู่แล้วก็ตาม 

๒. ญาติผู้ใหญ่และสมาชิกอ่ืน ๆ  ในครอบครัว เป็นผู้มีอิทธิพลต่อการปลูกฝังและหล่อ
หลอมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กในครอบครัวเช่นเดียวกัน โดยปกติเด็กจะเรียนรู้เจตคติ เชิง
จริยธรรมจากผู้ใหญ่ด้วยการสังเกตและเลียนแบบมากกว่าที่จะได้จากการฟังค าสั่งสอนของผู้ใหญ่
โดยตรง หากผู้ใหญ่เป็นผู้มีลักษณะเด่นเป็นที่ยกย่องบูชาแก่เด็กมาก เด็กจะมีแนวโน้มเลียนแบบ
พฤติกรรมของผู้ใหญ่มากข้ึนเท่านั้น 

๓. เพ่ือน ๆ  ของเด็ก เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดค่านิยมทางคุณธรรมและ
จริยธรรมบางอย่างให้เด็กได้รับรู้ รับไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมคล้อยตามเพ่ือน ๆ  ได้ นอกจากนี้
การเรียนรู้เชิงจริยธรรมของเด็กมิใช่มาจากเพ่ือน ๆ  เพียงฝ่ายเดียว แต่ยังได้มาจากได้กระท ากิจกรรม
ร่วมกันการเข้าใจกนและกันในระหว่างเด็กวัยเดียวกันเองด้วย ซึ่งเพ่ือน ๆ  ดังกล่าวนี้ รวมทั้งเพ่ือนใน
โรงเรียนและเพ่ือนอกโรงเรียนด้วย 

๔. พระสงฆ์หรือผู้น าทางคุณธรรมและจริยธรรมในหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ หรือท้องถิ่นที่
เด็กหรือนักเรียนอยู่นั้น เป็นที่เคารพนับถือของผู้ใหญ่ในสังคมนั้น และได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อบรม 

สั่งสอนด้านคุณธรรมแก่ประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพระสงฆ์
และหรือผู้น าทางศาสนาในท้องถิ่นนั้น จะมีอิทธิพลต่อการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กหรือ
นักเรียนนักศึกษาในท้องถิ่นนั้นด้วย 
                                                           

 ๗๕ช าเลือง วุฒิจันทร์, คุณธรรมจริยธรรม, พิมพ์ครั้งที่  ๗ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา , 
๒๕๕๖) ,  หน้า  ๑๒. 



๕๙ 
 

๕. สื่อสารมวลชนหรือสื่อมวลชนทุกรูปแบบในปัจจุบัน มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการปลูกฝัง
หรือเปลี่ยนแปลงเจตคติ ค่านิยม ตลอดจนรูปแบบของพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน นักเรียน
นักศึกษาหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ตลอดไปถึงภาพยนตร์ บทเพลงหนังสืออ่าน เป็นทั้งเครื่อง
ปลูกฝังค่านิยมทางคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนทุกวัย และในขณะเดียวกัน ถ้าสิ่ง
เหล่านี้ไม่ได้รับความสนใจด้านที่จะช่วยปลูกฝังความมีคุณธรรมที่ดีแก่เด็กและเยาวชนแล้ว ยังอาจเป็น
เครื่องท าลายหรือขวางก้นการปลูกฝังและหล่อหลอมให้เด็กนักเรียนนักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรม 

และจริยธรรมที่ดีงามได้ด้วย 
๖. โรงเรียนหรือสถานศึกษา ซึ่งรวมถึงการจัดสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษาการบริหารและการให้บริการต่าง ๆ  ในสถานศึกษา การเป็นตัวอย่างอันดีงามของครู
อาจารย์การเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ  ตามหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่เกี่ยวกับจริยศึกษา 
โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษา 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้ก าหนดคุณลักษณะของ 
คนไทยที่พึงประสงค์เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกบวัย ซึ่งใน
มาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียนไว้ ๖ ประการ๗๖ คือ 

๑. ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ 
๒. ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต 
๓. ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที 
๔. ผู้เรียนมีเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ ไม่่เห็นแก่ตัว 
๕. ผู้เรียนมีความประหยัด และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
๖. ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ๗๖ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, มาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์พิจารณา
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทจุดทอง จ ากัด, ๒๕๕๐) ,  
หน้า  ๑๖. 



๖๐ 
 

ตารางท่ี ๒.๗  องค์ประกอบของคุณธรรมและจริยธรรม 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
กรมวิชาการ, (๒๕๕๕,  หน้า  ๔๔) . 
 

จริยธรรมของบุคคลประกอบด้วยสิ่งส าคัญ ๓ประการคือ 
๑. ส่วนประกอบด้านความรู้  
๒. ส่วนประกอบทางด้านอารมณ์ความรู้สึก  
๓. ส่วนประกอบทางด้านพฤติกรรมแสดงออก  

ดวงเดือน พันธุมนาวิน, (๒๕๕๔,  หน้า  
๔๓)  
 

จริยธรรมแบ่งออกเป็น ๔ ส่วนใหญ่ ๆ  คือ 
๑. ความรู้เชิงจริยธรรม    ๒. ทัศนคติเชิงจริยธรรม   
๓. เหตุผลเชิงจริยธรรม    ๔. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 

ช าเลือง วุฒิจันทร์, (๒๕๕๖,  หน้า  ๑๒) 
. 
 

องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
แก่นักเรียนไว้ดังนี้ 
๑. บิดา มารดา บ้าน หรือสถาบันครอบครัว  
๒. ญาติผู้ใหญ่และสมาชิกอ่ืน ๆ  ในครอบครัว  
๓. เพ่ือน ๆ  ของเด็ก เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการ
ก าหนดค่านิยมทางคุณธรรมและจริยธรรม 
๔. พระสงฆ์หรือผู้น าทางคุณธรรมและจริยธรรมใน
หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ หรือท้องถิ่น 
๕. สื่อสารมวลชนหรือสื่อมวลชนทุกรูปแบบในปัจจุบัน มี
บทบาทส าคัญยิ่งต่อการปลูกฝังหรือเปลี่ยนแปลงเจตคติ 
ค่านิยม  
๖. โรงเรียนหรือสถานศึกษา 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา, (๒๕๕๐,หน้า  ๑๖) 
. 
 

คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ไว้ ๖ ประการ คือ 
๑. ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ 
๒. ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต 
๓. ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที 
๔. ผู้เรียนมีเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
ไม่่เห็นแก่ตัว 
๕. ผู้เรียนมีความประหยัด และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
๖. ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 



๖๑ 
 

๒.๓.๓ ความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรม 
ประเทศไทยเป็นประเทศก าลังพัฒนามีความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาในด้านต่าง  ๆ 

อาทิปัญหาทางด้านเศรษฐกิจปัญหาการเมืองปัญหาทางสังคมรวมถึงปัญหาที่เกี่ยวกับคุณธรรม และ
จริยธรรมของประชาชนเพื่อให้ประเทศพัฒนาก้าวทันนานาประเทศ 

การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้เป็นสมบัติของคนไทยทั้งประเทศมีอยู่  ๔
ประการดังนี้๗๗ 

๑) การรักษาความสัตย์ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์
และเป็นธรรม 

๒) การรู้จักข่มใจตนเองฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น 
๓) การอดทนอดกลั้นและอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุผล

ประการใด 
๔) การรู้จักละวางความชั่วความทุจริตและรู้สละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพ่ือประโยชน์

ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
คุณธรรมและจริยธรรมทั้ง๔ประการประชาชนทุกคนควรน ามาประพฤติปฏิบัติจะช่วยให้

ประเทศชาติเกิดความสงบสุขร่มเย็นและส่งผลให้ประเทศสามารถพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไป 
ความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรมไว้พอสรุปได้ว่าเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากร

บุคคลที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องมีการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท้ัง
ด้านความรู้และคุณธรรมซึ่งจ าเป็นต้องกระท าตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สร้าง
คุณประโยชน์ให้แก่สังคมในปัจจุบันและอนาคต๗๘ 

ความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรมที่เก่ียวข้องกับการศึกษาไว้พอสรุปได้ว่าการศึกษา
ควรมีจุดมุ่งหมายต่อไปนี้ 

๑) เพ่ือที่จะอบรมนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตมีศีลธรรมเป็นพลเมืองดี
มีความคิดชอบท าชอบประพฤติชอบ 

๒) ควรจะอบรมนักเรียนรวมทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยให้รู้จักใช้ความคิดรู้จักบ ารุง
สติปัญญาให้เฉียบแหลมเพื่อน ามาใช้ประโยชน์แก่ตนและแก่ประชาชน 

๓) ฝึกนักเรียนให้มีความรู้ส าหรับใช้ประกอบอาชีพโดยไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนพร้อมได้แสดง
ทัศนะเพ่ิมเติมอีกว่าการศึกษาอบรมดังกล่าวไม่ได้จ ากัดอยู่แต่ในสถานศึกษาเท่านั้นโดยเฉพาะในหัวข้อ

                                                           
๗๗เพ็ญแข ประจนปัจจนึก และคณะ, “การยกระดับคุณธรรมจรยิธรรมของสังคมไทยเพื่อการปฏริูปสงัคม : 

แนวทางและการปฏิบัติ”, รายงานการวิจัย,  (กรุงเทพมหานคร :  มหาวิทยาลัยมหิดล,  ๒๕๕๔) ,หน้า๑๔. 
๗๘ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) , สังคมมีคุณค่าจากต้นกล้าคุณธรรม, 

(กรุงเทพมหานคร : ศูนย์คุณธรรม, ๒๕๕๑) , หน้า๗. 
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ที๑่ควรจะได้รับการอบรมจากทางบ้านข้อนี้ส าคัญมากแม้จะเป็นเรื่องที่รู้ ๆ กันอยู่แต่ด้วยสมัยปัจจุบัน
พ่อ-แม่ผู้ปกครองมักโยนความรับผิดชอบไปให้ครู-อาจารย์และสถานศึกษาดังนั้นสถานศึกษามี
ความส าคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับวิชาการและวิชาชีพตามข้อ๒และข้อ๓ผู้ใดได้รับการศึกษา
ในระดับต่ าก็จะได้รับประโยชน์น้อยแต่ถ้าการศึกษาสูงขึ้นไปก็จะได้รับประโยชน์เพ่ิมพูนขึ้นแต่หากผู้ใด
มีสันดานเลวและบกพร่องในข้อ๑คือปราศจากความซื่อสัตย์สุจริตและศีลธรรมคุณประโยชน์ที่จะได้รับ
จากข้อ๒และข้อ๓ย่อมกลายเป็นโทษและในบางกรณีย่อมกลายเป็นโทษมหันต์๗๙ 

สรุปได้ว่าคุณธรรมและจริยธรรมมีความส าคัญต่อการพัฒนามนุษย์เพ่ือให้มีคุณภาพ
ลักษณะอันน ามาซึ่งความเป็นพลเมืองที่ดีความประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามตามค าสั่งสอนในศาสนา
หรือการประพฤติตามเกณฑ์ที่ถูกต้องทั้งกายวาจาและใจอันก่อให้เกิดประโยชน์และความสุขทั้ งต่อ
ตนเองและสังคมส่วนรวมน ามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของสังคมเพราะฉะนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดมีในตัวบุคคลมากที่สุด 

 
ตารางท่ี ๒.๘  องค์ประกอบของคุณธรรมและจริยธรรม 

 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
เพ็ญแข ประจนปัจจนึก และคณะ , 
(๒๕๕๔,หน้า๑๔) . 
 

การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้เป็นสมบัติของคน
ไทยทั้งประเทศมีอยู ่๔ ประการ คือ ๑) การรักษาความสัตย์ 
๒) การรู้จักข่มใจตนเอง ๓) การอดทนอดกลั้นและอดออม 
๔) การรู้จักละวางความชั่วความทุจริต 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิง
คุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) , (๒๕๕๑ , 
หน้า๗) . 
 

เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องมีการปลูกฝังคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ทั้งด้านความรู้และคุณธรรมซึ่งจ าเป็นต้อง
กระท าตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สร้าง
คุณประโยชน์ให้แก่สังคมในปัจจุบัน 

ป๋วย อ้ึงภากรณ์, (๒๕๔๕, หน้า๓-๔) . 
 

ความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ ๑) เพ่ือที่จะ
อบรมนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่ดี ๒) ควรจะอบรมนักเรียน  
๓) ฝึกนักเรียนให้มีความรู้ส าหรับใช้ประกอบอาชีพ 

 

                                                           
๗๙ป๋วย อึ้งภากรณ์, ทัศนะว่าด้วยการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง,๒๕๔๕) , 

หน้า๓-๔. 
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๒.๕ บริบทเกี่ยวกับพื้นที่วิจัย 
สถานที่ท าการวิจัย  รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ใน

จังหวัดสิงห์บุรีเป็นการวิจัย ในเขตพ้ืนที่ ๖ อ าเภอ ในจังหวัดสิงห์บุรีมีวัดทั้งหมด วัดมหานิกาย ๑๘๓ 
วัด ประกอบไป 

๑.   อ าเภอเมืองสิงห์บุรี รวม ๓๔ วัด 
๑.  วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ๒.  วัดแค  
๓.  วัดจักรสีห์  ๔.  วัดกลางพรหมนคร  
๕.  วัดคลองสามแยก  ๖.  วัดแจ้งพรหมนคร  
๗.  วัดยวด  ๘.  วัดศรีสาคร  
๙.  วัดสว่างอารมณ์ ๑๐.  วัดกระดังงาบุปผาราม  
๑๑.  วัดประโชติการาม  ๑๒.  วัดโพธิ์ลังกา  
๑๓.  วัดสถิตย์วัฒนาราม  ๑๔.  วัดสอาดราษฎร์บ ารุง  
๑๕.  วัดพรหมสาคร  ๑๖.  วัดโพธิ์แก้วนพคุณ  
๑๗.  วัดโพธิ์ข้าวผอก  ๑๘.  วัดโพธิ์เงิน  
๑๙.  วัดสังฆราชาวาส  ๒๐.  วัดเสาธงทอง  
๒๑.  วัดหัวว่าว  ๒๒.  วัดโคกพระ  
๒๓.  วัดดาวดึงษ์  ๒๔.  วัดโพกรวม  
๒๕.  วัดราษฎร์ประสิทธิ์  ๒๖.  วัดตึกราชา  
๒๗.  วัดพระปรางค์มุนี  ๒๘.  วัดศรัทธาภิรม  
๒๙.  วัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์  ๓๐.  วัดข่อยสังฆาราม  
๓๑.  วัดตะโหนด  ๓๒.  วัดธรรมสังเวช  
๓๓.  วัดธัมมจักร (สามเกรียว)  ๓๔.  วัดโพธิ์ชัย  
๒.  อ าเภอบางระจันรวม ๓๓ วัด 
๑.  วัดดอนกะเชา  ๒.  วัดพระปรางค์  
๓.  วัดโพธิ์รัตนาราม  ๔.  วัดโพธิ์สุทธาลัย  
๕.  วัดโพธิ์หอมสุทธาราม  ๖.  วัดบ้านจ่า  
๗.  วัดหนองโขลง  ๘.  วัดหนองชะโด  
๙.  วัดกลางชูศรีเจริญสุข  ๑๐.  วัดกิ่งประดิษฐ์  
๑๑.  วัดดงบ้านกร่าง  ๑๒.  วัดห้วยเจริญสุข  
๑๓.  วัดช่องลม  ๑๔.  วัดชันสูตร  
๑๕.  วัดน้ าผึ้ง  ๑๖.  วัดวังขรณ์  
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๑๗.  วัดหลังสระ  ๑๘.  วัดสะเดา  
๑๙.  วัดสุขใจดี  ๒๐.  วัดแหลมคาง  
๒๑.  วัดจุกคลี  ๒๒.  วัดดาวเรือง  
๒๓.  วัดตลาดโพธิ์  ๒๔.  วัดม่วงชุม  
๒๕.  วัดใหญ่  ๒๖.  วัดธรรมเจดีย์  
๒๗.  วัดสระแจง  ๒๘.  วัดสามัคคีธรรม  
๒๙.  วัดท่าวนธรรมรังษี  ๓๐.  วัดน้อยนางหงษ์  
๓๑.   วัดประสิทธิ์คุณากร  ๓๒.  วัดคีมราษฎร์ศรัทธาธรรม 
๓๓.   วัดโคนอน  
๓.   อ าเภอค่ายบางระจันรวม  ๒๒  วัด 
๑.  วัดสละบาป ๒.  วัดตะโกรวม 
๓.  วัดวังกะจับ ๔.  วัดกลางท่าข้าม 
๕.  วัดโพธิ์ศรี ๖.  วัดสาธุการาม 
๗.   วัดขุนสงฆ์ ๘.  วัดประดับ 
๙.  วัดโพธิ์เก้าต้น ๑๐.  วัดยายสร้อย 
๑๑.  วัดสี่เหลี่ยม ๑๒.  วัดคลองระมาน 
๑๓.  วัดดอนตะโหนด ๑๔.  วัดบ้านกลับ 
๑๕.  วัดโพธิ์ทะเลใต้ ๑๖.  วัดราษฎร์บ ารุง 
๑๗.  วัดโพธิ์สังฆาราม ๑๘.  วัดฟูก (ฟูกทอง)  
๑๙.  วัดม่วง ๒๐.  วัดสิงห์สุทธาวาส 
๒๑.  วัดหนองกระทุ่ม ๒๒.   วัดโพสังโฆ 

๔.   อ าเภอพรหมบุรีรวม ๓๐วัด 
๑.   วัดกุฎีทอง ๒.   วัดโพธิ์เอน 
๓.  วัดโภคาภิวัฒน์ ๔.  วัดมงกุฏแก้ว 
๕.  วัดหลวง ๖.  วัดอุตมพิชัย 
๗.  วัดกลางธนรินทร์ ๘.  วัดคู 
๙.  วัดจินดามณี ๑๐.  วัดพุทธาราม 
๑๑.  วัดเสาธงทอง ๑๒.  วัดเก้าชั่ง 
๑๓.  วัดโคปูน ๑๔.  วัดตราชู 
๑๕.  วัดตาเถร ๑๖.  วัดศรีพรหมประสิทธิ์ 
๑๗.  วัดพรหมบุรี ๑๘.  วัดอัมพวัน 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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๖๕ 
 

๑๙.  วัดชีปะขาว ๒๐.  วัดเตย 
๒๑.  วัดทุ่ง ๒๒.  วัดประสาท 
๒๓.  วัดราหุล ๒๔.  วัดสิงห์ 
๒๕.  วัดเทพมงคล ๒๖.  วัดป่าหวาย 
๒๗.  วัดโบสถ์ ๒๘.  วัดพรหมเทพาวาส 
๒๙.  วัดหัวป่า ๓๐.  วัดนาคนันทาราม 
๕.  อ าเภอท่าช้างรวม  ๗  วัด 
๑.  วัดพิกุลทอง ๒.  วัดโบสถ์ 
๓.  วัดเสมาทอง ๔.  วัดจ าปาทอง 
๕.  วัดเสาธงหิน ๖.  วัดโสภา 
๗.  วัดวิหารขาว 
๖.   อ าเภออินทร์บุรีรวม ๕๓ วัด 
๑.  วัดกระโจม ๒.  วัดน้อย 
๓.  วัดโพธิ์ส าราญ ๔.  วัดแหลมทอง 
๕.  วัดโฉมศรี ๖.  วัดบางปูน 
๗.  วัดระนาม ๘.  วัดราษฎร์ศรัทธาท า 
๙.  วัดกลาง ๑๐.  วัดคลองโพธิ์ศรี 
๑๑.  วัดเชียงราก ๑๒.  วัดดงยาง 
๑๓.  วัดพระปรางค์สามยอด ๑๔.  วัดล่องกะเบา 
๑๕.  วัดธรรมจักรสิทธาราม ๑๖.  วัดปากแรต 
๑๗.  วัดพระนอน ๑๘.  วัดยาง 
๑๙.  วัดสิงห์ ๒๐.  วัดสุทธาวาส 
๒๑.  วัดก าแพง ๒๒.  วัดเกาะแก้ว 
๒๓.  วัดแจ้ง ๒๔.  วัดตุ้มหู 
๒๕.  วัดท่าอิฐ ๒๖.  วัดโพธิ์ลังกา 
๒๗.  วัดหัวดง ๒๘.  วัดโฆสิทธาราม 
๒๙.  วัดทอง ๓๐.  วัดราษฎร์บ ารุง 
๓๑.  วัดดอกไม้ ๓๒.  วัดปลาไหล 
๓๓.  วัดสว่างอารมณ์ ๓๔.  วัดเสือข้าม 
๓๕.  วัดบ้านล า ๓๖.  วัดการ้อง 
๓๗.  วัดหนองสุ่ม ๓๘.  วัดเฉลิมมาศ 
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B9&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%90&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A8&action=edit&redlink=1


๖๖ 
 

๓๙.  วัดประศุก ๔๐.  วัดปราสาท 
๔๑.  วัดพงษ์สุวรรณวราราม ๔๒.  วัดโพธิ์ทอง 
๔๓.  วัดม่วง ๔๔.   วัดโบสถ์ 
๔๕.  วัดเพ่ิมประสิทธิผล  ๔๖.  วัดเซ่าสิงห์  
๔๗.  วัดไผ่ด า  ๔๘.  วัดสาลโคดม  
๔๙.  วัดศรีจุฬามณี  ๕๐.  วัดศรีส าราญ  
๕๑.  วัดกระทุ่มปี่  ๕๒.  วัดสองพ่ีน้อง  
๕๓.  วัดโพธิ์ศรี  
การวิจัยรูปแบบการกลางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ใน

จังหวัดสิงห์บุรี ผู้วิจัยได้เลือกวัดในเขตพ้ืนที่ทั้ง ๖ อ าเภอ โดยเลือกวัดที่เป็นรูปแบบการพัฒนาวัดที่
เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในเขตพ้ืนที่หกอ าเภอ อ าเภอละ ๑ วัด  

๑.   อ าเภอเมืองสิงห์บุรีวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร 
๒.   อ าเภอบางระจันวัดม่วงชุม 
๓.   อ าเภอค่ายบางระจันวัดสิงห์สุทธาวาส 
๔.   อ าเภอพรหมบุรีวัดกุฎีทอง 
๕.   อ าเภอท่าช้างวัดพิกุลทอง 
๖.   อ าเภออินทร์บุรีวัดโฉมศรี 

 
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๒.๕.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบ 
ในการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการกลางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ส าหรับเยาวชน ของวัด ในจังหวัดสิงห์บุรีนั้นได้มีผู้สนใจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายท่าน  แต่ละ
ท่านก็ได้ศึกษาในประเด็นที่เก่ียวข้องกับรูปแบบซึ่งมีผู้ศึกษาดังต่อไปนี้ 

พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท (รุจิเวทย์) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการ
จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา" มีวัตถุประสงค์  ๑) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไปใน
การจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ  ๓) เพ่ือน าเสนอการพัฒนารูปแบบ
การจัดการศาสนสมบัติของวัด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผลการวิจัยพบว่า  ๑. ปัจจัยที่มีผลต่อ
การจัดการศาสนสมบัติของวัด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ๑) ปัจจัยด้านการบริการศาสน
สมบัติวัด ให้เกิดการบริการเชิงสงเคราะห์ประชาชน ประชาชนรับรู้ถึงความมีเมตตาธรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนา ๒) ปัจจัยด้านการควบคุมศาสนสมบัติวัด เป็นใช้การควบคุมตรวจสอบให้เกิดการ

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1


๖๗ 
 

จัดการศาสนสมบัติตอบความต้องทุกภาคส่วน ๓) ปัจจัยด้านการแต่งตั้งบุคลากรที่ดูแลรักษาและ
ด าเนินการ เป็นการดึงบุคคลเข้าช่วยเหลืองานจัดการศาสนสมบัติวัดของเจ้าอาวาส ๔) ปัจจัยด้านการ
ท าบัญชีรักษาศาสนสมบัติวัดและเงินผลประโยชน์ของวัด เป็นวิธีการแบบแผนที่เป็นฐานข้อมูลช่วยให้
เจ้าอาวาสตัดสินใจจัดการศาสนสมบัติวัดได้เหมาะสม ๕) ปัจจัยจัดท าบัญชีให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสม 
เป็นการปรับรูปแบบบัญชีตามความเหมาะสมกับสภาพที่ผู้ปฏิบัติสามารถจัดท าบัญชีได้ ปัจจัยทั้ง ๕ มี
ความจ าเป็นต่อการอาศัยคนอ่ืน วางแผน จัดการความสัมพันธ์บุคคล อ านวยการและควบคุม
ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืน  ๆ ให้ด าเนินงานจัดการศาสนสมบัติวัดไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

 ๒. สภาพทั่วไปในการจัดการศาสนสมบัติของวัด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การ
จัดการเรื่องที่ดินของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในภาพรวมทั่วไป การจัดการทั่วไปอยู่ในสภาพที่
เหมาะสมแต่ขาดการชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการจัดท าแผนงานระเบียบการจัดการศาสน
สมบัติให้เป็นระบบมีต้นแบบให้เจ้าอาวาสสามารถปฏิบัติงานจัดการศาสนสมบัติได้ทันทีรูปแบบการ
จดัการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีรูปแบบการจัดการ ๒ รูปแบบ คือ ๑) รูปแบบ
การจัดการศาสนสมบัติของวัดตามหลักกฎหมาย ด าเนินการตามคู่มือส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒) รูปแบบการจัดการศาสนสมบัติของวัดตามจารีตประเพณีซึ่งไม่มีการ
จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร อนึ่งการด าเนินการจัดการศาสนสมบัติ ทั้ง ๒ รูปแบบส่งผลให้เกิดการ
รักษาศาสนสมบัติและผลประโยชน์ตอบแทนแก่วัดแตกต่างกัน  และมีผลประโยชน์และปัญหาความ
ต้องการที่เกิดข้ึนกับวัดแตกต่างกันตามสภาพพ้ืนที่ 

 ๓. การน าเสนอการพัฒนารูปแบบการจัดการศาสนสมบัติของวัด  ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาการพัฒนารูปแบบการจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตาม
กระบวนการจัดการ คือ กระบวนการที่เจ้าอาวาสและคณะบุคคลจัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่าง   ๆ 
ด าเนินตามขั้นตอนต่าง  ๆ โดยความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าอาวาสกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในองค์การ การ
ตระหนักถึงความสามารถความถนัด ความต้องการและความมุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานการจัดการศึกษาศาสนสมบัติของวัดตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  โดยรูปแบบการพัฒนาการ
จัดการศาสนสมบัติวัดทั้ง ๕ รูปแบบ ดังนี้ 

 ๑) รูปแบบการบริการศาสนสมบัติวัด  เน้นการบริการในลักษณะสงเคราะห์
ประชาชนตามหลักเมตตาธรรมใช้ที่ดินวัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 ๒) รูปแบบการควบคุมศาสนสมบัติวัด เน้นการควบคุมตรวจสอบโดยปรับเปลี่ยนไป
ตามความส าคัญของปัจจัย  

 ๓) รูปแบบการแต่งตั้งบุคลากรที่ดูแลรักษาและด าเนินการเน้นการแต่งตั้งตามความ
เหมาะสมกับปัจจัยด้านใดด้านหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการจัดการศาสนสมบัติของวัด 



๖๘ 
 

 ๔) รูปแบบการท าบัญชีรักษาศาสนสมบัติวัดและเงินผลประโยชน์ของวัดเน้นวิธีการ
จัดท าบัญชีตามท่ีกฎหมายก าหนด  

 ๕) รูปแบบบัญชีให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสม โดยด าเนินการปรับรูปแบบบัญชีตาม
ความเหมาะสมกับสภาพที่ผู้ปฏิบัติสามารถจัดท าบัญชีได้๘๐ 

พระครูใบฎีกาสุรพล อาสโภ (แย้มชุ่ม) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนารูปแบบ
งานสาธารณสงเคราะห์ตามกระบวนทัศน์วิถีพุทธ" วัตถุประสงค์  ๑) เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และ
หลักพุทธธรรมเกี่ยวกับงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ตามกระบวนทัศน์วิถีพุทธ ๒) เพ่ือศึกษา
วิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคการบริหารงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ภาค ๑๕         ๓) 
เพ่ือน าเสนอการพัฒนารูปแบบงานสาธารณสงเคราะห์ตามกระบวนทัศน์วิถีพุทธ  ผลการวิจัยพบว่า  
๑. การสาธารณสงเคราะห์ เป็นภารกิจกรรมส าคัญของพระสงฆ์ในการท างานช่วยเหลือชาวบ้านหรือ
คนส่วนมากหรือคนทั่วไป ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของเจ้าอาวาสตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ข้อ ๔ บัญญัติไว้ว่า “ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล” การพัฒนา
งานสาธารณสงเคราะห์นั้น หลักพุทธธรรมแห่งพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือส าคัญที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการช่วยเหลือผู้อ่ืนเป็นอย่างมาก การพัฒนารูปแบบการพัฒนางานสาธารณสงเคราะห์ตาม
กระบวนทัศน์วิถีพุทธของพระสงฆ์ต้องอาศัยหลักพุทธธรรมส าคัญคือ  ไตรสิกขา พรหมวิหาร ๔ ราช
สังคหวัตถุ จักรวรรดิวัตร อปริหานิยธรรม ทศพิธราชธรรม สาราณียธรรม สัปปุริสธรรม ฯลฯ โดย
พระสงฆ์ควรมีรูปแบบการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ในส่วนที่สังคมคาดหวังไว้ทั้ง  ๒ ส่วนคือการ
สงเคราะห์ทางวัตถุ และสงเคราะห์ทางจิตใจไปพร้อม ๆ กัน โดยมีจุดมุ่งหมายอันจะน าไปสู่การพัฒนา
และบูรณาการสังคมอย่างยั่งยืนถาวร ต้องพัฒนาคุณภาพจิตใจ พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาคุณภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้รูปแบบการพัฒนาตาม
กระบวนทัศน์วิถีพุทธ เพ่ือความหลุดพ้นจากหล่มแห่งความทุกข์ ย่อมน าประโยชน์สุขอย่างสูงสุดมาสู่
สังคมไทย 

 ๒. ปัญหาด้านการสาธารณสงเคราะห์ต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตการปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๑๕ ในปัจจุบันนี้ มี ๔ ด้าน คือ ๑) ปัญหาด้านการด าเนินการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล ๒) ปัญหาด้าน
การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์ ๓) ปัญหาด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติ
สถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ และ ๔) ปัญหาด้านการเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์  

 ๓. งานด้านการสาธารณสงเคราะห์ตามกระบวนทัศน์วิถีพุทธของคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
นั้น เน้นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบที่สามารถปฏิบัติงานออกมาแล้วเป็นสาธารณประโยชน์จริง
                                                           

 ๘๐พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท (รุจิเวทย์) , “การพัฒนารูปแบบการจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗) . 



๖๙ 
 

อย่างเป็นรูปธรรม และที่ส าคัญต้องปรับประยุกต์หลักพุทธธรรมอันเหมาะสมมี หลักไตรสิกขา หลัก
พรหมวิหารธรรม และหลักสังคหวัตถุธรรม ฯลฯ มาใช้ในการปฏิบัติงานทั้งระบบอย่างเหมาะสมดีงาม 
โดยมีเป้าหมายจุดประสงค์หลักว่าให้คณะสงฆ์ได้ถือปฏิบัติด าเนินการเน้นหลักให้คณะสงฆ์ได้ทางาน
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในด้าน ต่าง  ๆ เป็นหลักส าคัญ การปฏิบัติงานด้านการสา
ธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ภาค ๑๕ จึงต้องเน้นหนักไปในทิศทางที่เกี่ยวกับการที่คณะสงฆ์ต้องให้
ความสงเคราะห์ประชาชนในชุมชนและสังคม ยังเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างวัดกับบ้านอีกทาง
หนึ่งด้วย ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยและกฎหมายกฎระเบียบของบ้านเมือง  เพ่ือมุ่งพัฒนาทั้งทาง
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งทางวัตถุและจิตใจให้มีความสมดุลทั้งกาย  วาจา และจิตใจอันจะน า
ความสุข ความเจริญพัฒนามาสู่วัดและชุมชนสังคมประเทศชาติ โดยมีวัดและพระภิกษุสามเณรเป็น
ผู้น าที่ส าคัญ และเป็นการด าเนินการช่วยเหลือสังคมทางวัตถุและจิตใจในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ด้าน
การพัฒนาจิตใจ ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ก็จะส่งผลให้ก่อเกิดความสุข สงบ สว่าง เป็นการพัฒนาอย่างยังยืน๘๑ 

พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์ สุจิณฺโณ) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒” ผลวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์มีการด าเนินการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ ซึ่งภารกิจดังกล่าว บาง
ประการก าหนดไว้ในระเบียบกฎมหาเถรสมาคม แต่บางประการคงเป็นไปตามจารีตประเพณีที่ปฏิบัติ
ตามสืบต่อมา การบริหารจัดการแนวใหม่ได้มีการบูรณาการเข้ากับแนวคิดและทฤษฎีหลักการบริหาร
ของชาวตะวันตกกับหลักพุทธวิธีการบริหารและการเผยแผ่  เพ่ือส่งเสริมให้พระสังฆาธิการให้มี
ความสามารถ มีทักษะและมีศักยภาพในบริหารจัดการองค์กรปกครองคณะสงฆ์ให้ท างานเพ่ือ
พระพุทธศาสนาอย่างมีคุณภาพ  

 การบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรคณะสงฆ์ภาค  ๒ มีปัญหา 
ที่ชัดเจน องค์กรสงฆ์มีบุคลากรไม่พอเพียงที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องและถ่องแท้ พระ
นักเผยแผ่ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องถ่องแท้มีจ านวนจ ากัด เป็นปัญหา
ในการเผยแผ่ ท าให้พุทธศาสนิกชนเกิดความสับสน ส าคัญผิดและเข้าใจคลาดเคลื่อนไป จากความเป็น
จริงตามหลักพระพุทธศาสนา 

 รูปแบบการบริหารจัดการการเผยแผ่ ควรมีอ านาจและหน้าที่ที่ส าคัญกล่าวคือ เป็น
ศูนย์กลางในการประสานบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับภาคและระดับจังหวัด  เพ่ือให้
ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อก าหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์และอ่ืน  ๆ ตามที่องค์กรก าหนด และ
                                                           

 ๘๑พระครูใบฎีกาสุรพล อาสโภ (แย้มชุ่ม) , “การพัฒนารูปแบบงานสาธารณสงเคราะห์ตามกระบวนทัศน์
วิถีพุทธ”, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗) . 



๗๐ 
 

มอบหมาย จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือประกอบการเรียนการสอนและการเผยแผ่  และส่งเสริม
สนับสนุนการการพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ติดตามประเมินผลบุคลากรที่เผยแผ่
พระพุทธศาสนาและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการเผยแผ่และจัดหางบประมาณสนับสนุน  ให้
การอุปถัมภ์กิจกรรมและบุคลากรที่ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป๘๒ 

พระมหาธฤติ  รุ่งชัยวิทูร  ได้ท าการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการ เพ่ือ
ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์" ผลการวิจัยพบว่า  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนว
ทั่วไป เป็นการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญ ๔ ประการ (VETS) คือ ๑) การสร้างวิสัยทัศน์ (Vision) 
๒) การศึกษา (Education)  ๓) การอบรม (Training) และ ๔) การดูงาน (Study Tour) ส่วนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนาในการวิจัย  ครั้งนี้ ได้แก่ สิกขา ๓ พรหมวิหาร ๔ 
สังคหวัตถ ุ๔ ภาวนา ๔ อิทธิบาท ๔ และ สัปปุริสธรรม ๗ ส่วนรูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการตาม
แนวทั่วไปและตามแนว พระพุทธศาสนา ที่จะให้มีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ 
ด้าน ควรมีการบูรณาการ การพัฒนาพระสังฆาธิการ ตามแนวทั่วไปและพระพุทธศาสนา เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้น ได้แก่  

 ๑) ด้านการปกครอง ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทั่วไป 
(VETS) ร่วมกับหลักธรรม คือ พรหมวิหาร ๔  ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมที่เหมาะสมกับผู้ปกครองมากที่สุด  

 ๒) ด้านการศาสนศึกษา ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทั่วไป 
(VETS) ร่วมกับหลักธรรม คือ สิกขา ๓  ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมในการพัฒนามนุษย์ให้เป็นผู้อยู่อย่าง
ประเสริฐ  

 ๓) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ควรบูรณาการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนว
ทั่วไป (VETS) ร่วมกับหลักธรรม คือ สังคหวัตถ ุ๔  ที่ถือว่าเป็นหลักธรรม ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
บุคคล และประสานหมู่ชนไว้ให้สามัคคี เป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน  

 ๔) ด้านการเผยแผ่ ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทั่วไป (VETS) 
ร่วมกับหลักธรรม คือ ภาวนา ๔ ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมส าหรับพัฒนา ฝึกฝน อบรมมนุษย์ให้มี
ความสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  

 ๕) ด้านการสาธารณูปการ ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทั่วไป 
(VETS) ร่วมกับหลักธรรม คือ อิทธิบาท ๔  ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมที่ท าให้ประสบความส าเร็จ  

 ๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์ ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทั่วไป 
(VETS) ร่วมกับหลักธรรม คือ สัปปุริสธรรม ๗  ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมที่สามารถพัฒนามนุษย์ได้เป็น
                                                           

 ๘๒พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์ สุจิณฺโณ) , “รูปแบบการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
องค์กรปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖) .   



๗๑ 
 

อย่างดี และด้วยการประยุกต์หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทั่วไป (VETS) และหลักธรรม 
แต่ละหัวข้อสามารถยังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด๘๓ 

พระปลัดวรเมศวร์  นาควโร (ยิ้มกรุง) ๘๔ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการ
บริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท” ผลการวิจัยพบว่า ๑. สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการวัดใน
จังหวัดชัยนาท พบว่า มีจุดแข็งคือ มีการบริหารจัดการเป็นเอกภาพภายใต้การปกครองคณะสงฆ์ของ
เจ้าคณะระดับต่าง ๆ  เจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองสูงสุด มีความรู้เป็นอย่างดี ส่วนจุดอ่อนคือ มีพระภิกษุ
สามเณรจ านวนน้อย บางวัดมีเพียงเจ้าอาวาสเพียงรูปเดียว บางวัดมีแต่พระที่ชราภาพ ท าให้การ
บ ารุงรักษาวัดไม่เป็นระเบียบ สกปรก รกร้าง โบราณสถานเกินการช ารุดทรุดโทรมตามกาลเวลา 
โอกาสคือ จังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดที่มีพุทธศาสนิกชนจ านวนมาก เป็นเมืองพระพุทธศาสนาที่มี
ประวัติความเป็นมาอันยาวนาน มีพระเกจิ พระเถระที่มีคนนับถือจ านวนมาก มีศิลปวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับพระพุทธศาสนา และประชาชนมีวิถีการด าเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
อุปสรรคคือ จังหวัดชัยนาทมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม กระแสความนิยมของต่างประเทศ
เริ่มเข้ามาท าลายวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัด เด็กและเยาวชนขาดความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรม
เดิม ๆที่ปู่ย่าตายายเคยท าเอาไว้เป็นแบบอย่าง มักเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมใหม่จนกลายเป็นสิ่งที่ผิด ๆ  

๒. องค์ประกอบในการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาทนั้นประกอบด้วย ๔ 
องค์ประกอบ ๑๒ หลักการ ดังนี้ องค์ประกอบที่ ๑ ด้านบ ารุงรักษาวัด จัดกิจการ และ ศาสนสมบัติ 
ประกอบด้วย ๓ หลักการส าคัญ คือ หลักการที่ ๑ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวัด หลักการที่ 
๒ พัฒนาวัดต้นแบบ อุทยานการศึกษาภายในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง  หลักการที่ ๓ จัดท าเครื่องมือใน
การเก็บรักษาศาสนสมบัติของวัดที่มีประสิทธิภาพ องค์ประกอบที่ ๒ ด้านการปกครองบรรพชิตและ
คฤหัสถ์ ประกอบด้วย ๓ หลักการส าคัญ คือ หลักการที่ ๑ จัดตั้งส านักงานเจ้าอาวาสแบบครบวงจร 
หลักการที่ ๒ พัฒนาพระสงฆ์นักปกครอง หลักการที่ ๓ คือ สร้างศาสนทายาทต้นแบบ องค์ประกอบที่ 
๓ ได้แก่ ด้านการศึกษาอบรมและสั่งสอน  ประกอบด้วยหลักการส าคัญ ๆ ๓ ด้านคือ หลักการที่ ๑ 
จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี หลักการที่ ๒ คือ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
ตลอดชีวิต หลักการที่ ๓ คือ พัฒนาอาจารย์รักท้องถิ่น องค์ประกอบที่ ๔ คือ ด้านการให้ความสะดวก

                                                           

 ๘๓พระมหาธฤติ  รุ่งชัยวิทูร, “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการ เพื่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗) . 
 ๘๔พระปลัดวรเมศวร์  นาควโร (ยิ้มกรุง) , “รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัด
ชัยนาท”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗) . 
 



๗๒ 
 

ตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล ประกอบด้วยหลักการส าคัญ ๆ ๓ หลักการ คือ  หลักการที่ ๑ ได้แก่ 
การพัฒนาศาสนสถานให้สวยงามและมั่นคง หลักการที่ ๒ คือ พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการ
บริการ หลักการที่ ๓ คือ สร้างมัคทายกน้อย  

๓. รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท พบว่า มี ๔ รูปแบบ คือ 
รูปแบบที่หนึ่ง ได้แก่ การพัฒนาวัดสู่องค์กรที่มีสมรรถนะ ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม คือ จัดท า
แผนพัฒนาวัด ด้วยการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการจัดท าแผนพัฒนาวัด แผน
ยุทธศาสตร์ จัดประชาพิจารณ์ และการถ่ายทอดแผนสู่ภาคปฏิบัติ การพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการ
ที่ดีและมีประสิทธิภาพ และพัฒนาวัดสู่เป้าหมาย ด้วยการพัฒนาวัดเป็นอุทยานการศึกษาภายในวัด 
วัดพัฒนาตัวอย่าง และพัฒนาวัดเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น รูปแบบที่สอง ได้แก่ การพัฒนาศาสน
บุคคลที่ดีและมีคุณภาพ  ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม คือ จัดตั้งส านักงานภายในวัด เพ่ิมช่องทางการ
ติดต่อประสานงานกับชาวบ้านให้มากขึ้น สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ด้วยการคัดเลือกพระภิกษุ
สามเณรที่มีความรู้ความสามารถ พัฒนาพระภิกษุสามเณรให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และ
สร้างศาสนทายาทที่ดี ด้วยการคัดเลือกศาสนทายาท อบรมศาสนาทายาท ให้การศึกษาที่ดี รูปแบบที่
สาม ได้แก่ การพัฒนาการเรียนรู้คู่คุณธรรม  ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม คือ เครือข่ายโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม ด้วยการเรียนร่วมที่ศูนย์ต าบลหรืออ าเภอ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย สร้าง
และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ สร้างแหล่งการเรียนรู้ เช่น ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการพัฒนา
ร่างกาย ศีลธรรม สังคม จิตใจ และปัญญา ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ด้วยการพัฒนาผู้บริหารและครู
มีคุณวุฒิและคุณธรรม และการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง รูปแบบที่สี่ ได้แก่ การพัฒนาศาสนสถาน ศาสนบุคคล 
และศาสนพิธีกรรม ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม คือ การพัฒนาศาสนสถาน ด้วยการอนุรักษ์ศาสนสถาน
ให้มีความมั่นคง แข็งแรง และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย การพัฒนาศาสนบุคคล ด้วยการการ
พัฒนาทักษะทางด้านภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น และการพัฒนาศาสนพิธีกรรม ด้วยการอบรมให้
ความรู้เรื่องศาสนพิธีกรรมที่ถูกต้อง จัดท าคู่มือศาสนพิธีกรรมออกเผยแผ่ จัดกิจกรรมส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น และจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างสม่ าเสมอ 

๒.๕.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
การพัฒนา ความเจริญก้าวหน้าโดยทั่ว  ๆ  ไป เช่น การพัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศ คือ

การท าสิ่งเหล่านั้นให้ดีขึ้น เจริญขึ้น  เป็นกระบวนการของการเคลื่อนไหวจากสภาพที่ไม่น่าพอใจไปสู่
สภาพที่น่าพอใจ การพัฒนาเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่หยุดนิ่งการพัฒนาในแง่ของ
พุทธศาสนา หมายถึง การพัฒนาคนทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ โดยเน้นในด้านคุณภาพชีวิตและหลัก
ของความถูกต้องพอดี  ซึ่งให้ผลประโยชน์สูงสุด ความกลมกลืน และความเก้ือกูลแก่สรรพชีวิต โดยไม่
เบียดเบียน  ท าลายธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเช่นงานวิจัยของหลายท่าน 



๗๓ 
 

พระมหากังวาล ธีรธมฺโม (ศรชัย) ได้ท าการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด" มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทั่วไป ของ การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ๒) เพ่ือศึกษาการบูรณาการแนวคิด 
ทฤษฎี และหลักธรรมส าหรับการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด  ๓) เพ่ือน าเสนอ
รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด  โดยเน้น
องค์ประกอบ ๓ ด้าน คือ ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร และด้านการบริหารจัดการ  ผลการวิจัยพบว่า  
๑. สภาพแวดล้อมทั่วไปของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ ภาค ๑๕ ในปัจจุบัน มีจุดแข็ง คือ มีการส่งเสริมให้มีการศึกษา ปริยัติธรรมและอบรม
ภาคปฏิบัติภาวนาธรรมแก่พระภิกษุสามเณรภายในส านัก เจ้าส านักปฏิบัติธรรมมีความเอาใจใส่ในการ
เผยแผ่พระธรรม คณะสงฆ์สนับสนุนการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์  ส่วนจุดอ่อน คือบางส านัก
มีอาคารไม่สามารถรองรับผู้มาปฏิบัติธรรมจ านวนมากได้ อาคารที่พักมีสภาพเก่าทรุดโทรม เครื่อง
อ านวยความสะดวกมีไม่เพียงพอ เจ้าส านักบางแห่งขาดวิสัยทัศน์ ในการปรับปรุงสถานที่ ขาด
ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ พระวิทยากรขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ขาดการ
ประสานความร่วมมือเรื่องวิทยากรกับส านักปฏิบัติธรรมอ่ืน ด้านปัญหาอุปสรรค คือมีสัตว์รบกวนมาก 
เช่น นกพิราบ สุนัข แมว ไก่ เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็วของกระแสโลกาภิวัตน์ และ
เทคโนโลยีได้ดึงดูดความสนใจพระภิกษุสามเณรออกไปจาก การศึกษาสัมมาปฏิบัติ ขาดการส่งเสริม
พัฒนาพระภิกษุสามเณรในการศึกษาหลักไตรสิกขา ทั้งภาค ปริยัติและปฏิบัติให้ถึงปฏิเวธอย่างแท้จริง  

๒. ปัจจัยหลักส าคัญที่ท าให้การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม  ในเขตการปกครอง 
คณะสงฆ์ ภาค ๑๕ เกิดประสิทธิภาพนั้น คือการค านึงถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก โดย
ต้องมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ มีปัจจัยสนับสนุน คือการวางแผนโครงการเพ่ือ 
เป็นแนวทางของการท างาน การจัดองค์การ การบังคับบัญชาสั่งการ การอ านวยการ การควบคุม 
ก ากับกิจกรรมต่าง  ๆ ให้ด าเนินตามแผนที่วางไว้ การรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงาน การจัดท า 
งบประมาณบัญชีการใช้จ่ายเงินและตรวจสอบ ส่วนการบูรณาการหลักพุทธธรรมส าหรับการบริหาร 
จัดการส านักปฏิบัติธรรมนั้น เน้นหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 
เพ่ือให้การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการจัดให้มีกิจกรรมที่ส าคัญ 
ทั้งภายในและภายนอกส านัก  ด้านโอกาส  คือพระพุทธศาสนาได้รับการยอมรับจากองค์กร ระหว่าง
ประเทศด้านการส่งเสริมสันติภาพ  มีการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการกิจการ  ทาง
พระพุทธศาสนา พระสงฆ์มีความขวนขวายหาความรู้ใหม่  ๆ โดยเข้าศึกษาหลักการบริหารจัดการ ใน
มหาวิทยาลัยของสงฆ์มากขึ้น๓. รูปแบบการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ในเขตการ
ปกครอง คณะสงฆ์ ภาค ๑๕ ที่เป็นมาตรฐาน คือ ๑) เจ้าส านักมีวิสัยทัศน์ มีการขวนขวายศึกษาดูงาน
ของส านัก ที่มีมาตรฐานน ามาปรับปรุงส านักตนเอง เจ้าส านักรู้จักก าหนดวัตถุประสงค์ รู้จักริเริ่ม



๗๔ 
 

โครงงานที่เป็น แก่นสารประโยชน์ รู้จักวางแผนโครงการเพ่ือปฏิบัติงาน จัดที่พัก อาคารปฏิบัติธรรม 
ให้มีความสะอาด พร้อมใช้งานได้ ๒) ด้านบุคลากร รู้จักแบ่งงานและการมอบหมายอ านาจหน้าที่การ
งาน รู้จักประสาน ความสามัคคีและประสานประโยชน์ร่วมกัน รู้จักปกครองบังคับบัญชา รู้จักติดตาม
และประเมินผลงาน พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองและบุคลากรให้มีภาวะความเป็นผู้น า จัดการศึกษา
ทั้งด้านปริยัติควบคู่ กับการปฏิบัติ หมั่นประชุมกันเนื่องนิตย์ ๓) ด้านการบริหารจัดการภายในส านัก 
จัดท าบัญชี รายรับ - จ่ายให้เป็นระบบ โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ บัญชีการเงินของส านักปฏิบัติ
ธรรมควรแยก จากบัญชีวัด จัดท าสถิติผู้เข้ารับการปฏิบัติธรรม มีการตั้งทุนเพ่ือการเผยแผ่ของส านัก
ปฏิบัติธรรม ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางสื่อ เช่น แผ่นป้าย แผ่นพับ วิทยุชุมชน ทางอินเทอร์เน็ต 
เช่น Line และ Facebook เป็นต้น จัดท าสื่อการปฏิบัติธรรม เช่น แผ่นซีดี ดีวีดี หนังสือสวดมนต์ 
และหนังสือ คู่มือการปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน๘๕ 

พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย สนฺติกโร)  ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนา
รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค  ๑๕"  วัตถุประสงค์  ๑) เพ่ือศึกษา
วิเคราะห์สภาพการปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕   ๒) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความส าเร็จในการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕    ๓) เพ่ือเสนอรูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะ
สงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕  ผลการวิจัยพบว่า  ๑. สภาพการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มี
การปกครองโดยใช้ พระธรรมวินัยและพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๓๕ ประกอบกับ กฎ ระเบียบ ค าสั่ง มติมหาเถรสมาคมเป็นแบบแผนในการปฏิบัติสืบทอดกันมา 
ตามแบบการปกครองคณะสงฆ์ในภาคอ่ืน ๆ ยังไม่มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัยจึงท าให้ทราบ 
๑) จุดแข็ง คือการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ทั้ง ๔ จังหวัด แบ่งภาระหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน การ
ปกครองเป็นระบบ ใช้กฏเกณฑ์เดียวกันตามหลักพรหมวิหาร ๔ ยึดมั่นในอปริหานิยธรรม ๗ ยกเว้น
อคต ิ๔ ๒) จุดอ่อน ยังขาดบุคลากรที่มีคุณภาพมาช่วยกันพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการ
ใช้อ านาจในการปกครองขาดความยุติธรรม และขาดความร่วมมือกันของบุคลากรในคณะสงฆ์ ๓) 
ปัญหา มีนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท าให้ผลของ
การด าเนินงานเกิดความล่าช้า ๔) อุปสรรค ผู้บริหารขาดความรัดกุมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ขาดงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการปกครองคณะสงฆ์ และขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร
เพ่ือการพัฒนาคณะสงฆ์ภาค ๑๕  

 ๒ . ปัจจัยที่ส่ งผลกระทบต่อความส าเร็จ  ในการปกครองคณะสงฆ์ภาค  ๑๕ 
ประกอบด้วย ระบบการปกครองที่ต้องค านึงถึงองค์ประกอบ ๕ ด้าน คือ การพัฒนารูปแบบด้านการ
                                                           

 ๘๕พระมหากังวาล ธีรธมฺโม (ศรชัย) , “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัด, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘) . 



๗๕ 
 

วางแผน มีการวางแผนในการส่งเสริมคุณภาพของพระสังฆาธิการทุกระดับชั้น  ในการปกครองคณะ
สงฆ์ทุกด้าน เช่น สงเสริมการศึกษาทั้งด้านปริยัติและปฏิเวธ เพ่ือพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ และ
พระภิกษุสามเณร เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานแต่ละปีให้ชัดเจน โดยมี
แผนการพัฒนาแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนายุทธศาสตร์, การพัฒนารูปแบบด้านการจัดองค์กร มีการ
แบ่งภาระหน้าที่ให้คณะสงฆ์ภาค ๑๕ รับผิดชอบที่ชัดเจน คือ จังหวัดสมุทรสงครามรับผิดชอบเรื่อง
การสอบซ่อมบาลีสนามหลวง จังหวัดราชบุรีรับผิดชอบเรื่องการอบรมบาลีก่อนสอบ จังหวัดเพชรบุรี
รับผิดชอบเรื่องการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับผิดชอบเรื่องการอบรมพระ
สังฆาธิการ มีการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาอย่างจริงจัง  สรรหาองค์กรที่จะสนับสนุนเรื่อง
การศึกษา เพ่ือพัฒนาองค์กรและพัฒนาระบบงาน , การพัฒนารูปแบบด้านงานบุคลากร ส่งเสริม
บุคลากรให้ไปศึกษาดูงานในด้านที่สนใจหรือที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย  มีการจัดอบรม
ประชุมสัมมนาเพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์  และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจัดอบรมบุคลากรในด้านเทคโนโลยี บัญชีการเงิน และระเบียบวินัย มารยาท
ที่เกี่ยวข้องกับงานปกครอง, การพัฒนารูปแบบด้านอ านวยการ น าระเบียบกฎหมายของคณะสงฆ์ 
และของภาครัฐไปสร้างกติกาในการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน และให้ยอมรับกฎเกณฑ์เดียวกันเพ่ือปฏิบัติ
ไปในแนวทางเดียวกัน มีการประเมินผลการปฏิบัติทุกโครงการที่จัดขึ้น และการพัฒนารูปแบบด้าน
การก ากับดูแล เป็นไปในลักษณะที่ปรึกษา ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไข มีการบริหารงานแบบบนลงล่าง 
และมีคณะกรรมการติดตามแต่ละฝ่ายอย่างใกล้ชิด อีกทั้งต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับภารกิจของ
คณะสงฆ์ในภาพรวมทั้ง ๖ ด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านการเผยแผ่ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้าน
การสาธารณสงเคราะห์ และด้านการสาธารณูปการ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านอ่ืน ๆ คือ ด้านการจัด
งบประมาณ ด้านการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร และด้านการจัดอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕  

 ๓ . รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ภาค  ๑๕ ที่ พัฒนาแล้ว  คือมีการวางแผน
กระบวนการด าเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพของพระสังฆาธิการทุกระดับชั้นที่ชัดเจน  การจัดองค์กรใช้ 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกติกาเดียวกัน ส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างให้มี
วิสัยทัศน์ ประสบการณ์ คุณภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน น าระเบียบกฎหมายของคณะ
สงฆ์ และของภาครัฐไปสร้างกติกาในการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน และมีคณะกรรมการก ากับดูแลแต่ละ
ฝ่ายอย่างใกล้ชิด๘๖ 

                                                           

 ๘๖พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย สนฺติกโร) , “การพัฒนารูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕”, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗) . 



๗๖ 
 

พระมหาอ านาจ ปวฑฺฒโน  ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการ
การศึกษาพระปริยัติธรรม” ผลการวิจัย พบว่า ๑. สภาพการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมใน
ปัจจุบันนี้ พระสังฆาธิการได้ด าเนินการพัฒนารูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพ่ือการบูรณาการที่
เหมาะสมกับการศึกษาพระปริยัติธรรม ให้มีความสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ตลอดจนถึง
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสานักเรียน เพ่ือส่งเสริมการสร้างทรัพยากรบุคคล คือ พระภิกษุ สามเณร ผู้
เป็นศาสนทายาท สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในอนาคต นอกจากนั้น ปัญหาอุปสรรคการจัดการเพ่ือ
การบูรณาการที่ไม่เหมาะสมกับการศึกษาพระปริยัติธรรมในปัจจุบันนี้ สาเหตุส าคัญมาจากวิสัยทัศน์
ไม่ชัดเจน พันธกิจไม่เหมาะสม กระบวนการจัดการภายในสานักเรียนไม่ชัดเจน เช่น การบริหารบุคคล 
(Man) การบริหาร  การเงิน  (Money) การบริหารวัสดุ อุปกรณ์  (Materials) และการจัดการ 
(Management) เป็นต้น ๒. การบูรณาการหลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม ตามหลักการจัดการประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารบุคคล การ
อ านวยการ และการควบคุม เป็นต้น ตามหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และ
วิมังสา เป็นต้น ตามหลักสาราณียธรรม ๖ ประกอบด้วย เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตา
มโนกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา เป็นต้น ๓. น าเสนอการพัฒนารูปแบบ
การจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม ผลการแจกแบบสอบถามแก่บุคลากรกลุ่มตัวอย่าง จานวน ๓๑๗ 
ชุด พบว่า ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการ
การศึกษาพระปริยัติธรรม โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ผู้บริหาร 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง คือ ตามหลักการจัดการประกอบด้วย การวางแผน การจัด
องค์การ  การบริหารบุคคล  การอ านวยการ  และการควบคุมเป็นต้น  ตามหลักอิทธิบาท  ๔ 
ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา๘๗ 

๒.๕.๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคุณธรรม  จริยธรรม 
คุณธรรมเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงมาตรฐานทางศีลธรรม และเป็นรูปแบบของความคิด

และการกระท าบนพ้ืนฐานของมาตรฐานทางศีลธรรม คุณธรรมอาจนับรวมในบริบทกว้าง  ๆ ของ
ค่านิยม บุคคลแต่ละคนละมีแก่นของค่านิยมภายใจที่ เป็นหลักของความเชื่อ ความคิด ความเห็น ของ
คน ๆ นั้น ในแง่ของค่านิยม คือคุณธรรมที่ เชื่อมค่านิยมของคน ๆ นั้นเข้ากับ ความเชื่อ ความคิด 
ความเห็น และ การกระท าของเขา สังคมมีค่านิยมร่วมที่คนในสังคมยึดถือร่วมกัน ดั้งงานวิจัยของ
บุคคลหลายท่าน 
                                                           

 ๘๗พระมหาอ านาจ ปวฑฺฒโน, “การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม”, ปริญญาพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาริขาการจัดการเชิงพุทธ, สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตริทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) , ๒๔๕๖.   



๗๗ 
 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร” ผลการวิจัยพบว่า 

๑) พระธรรมวิทยากรมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
โดยมีบทบาทส าคัญ ๙ ด้าน คือ ๑. ด้านการให้ค าปรึกษา ๒. ด้านการสนทนาธรรม ๓. ด้านการอบรม
เยาวชน ๔. ด้านการจัดกิจกรรมทาง ๕. ด้านการร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการ ๖. ด้านการ
จัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๗. ด้านการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน 
๘. ด้านการจัดค่ายคุณธรรม ๙. ด้านการประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา และมีการ
น าเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา คือ หลักไตรสิกขา หลักอริยสัจ ๔ หลักอิทธิบาท ๔ และหลัก
ภาวนา ๔ มาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วย 

๒) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน ๒๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒             
มีอายุระหว่าง ๑๙ – ๒๑ ปี จ านวน ๑๙๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๘ มีการศึกษาในระดับ ปวส. 
จ านวน ๒๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๗ และเข้าอบรมโครงการคลินิกคุณธรรม ๑ – ๕ ครั้ง จ านวน 
๒๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๓ ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = ๔.๐๖, 
S.D. = ๐.๕๑๐) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ พบว่า พระธรรมวิทยากรสามารถน ากิจกรรมไปใช้กับนักเรียนได้เป็นบางกลุ่ม
เท่านั้น ไม่สามารถปรับใช้กับนักเรียนทุกกลุ่มได้ จึงควรปรับปรุงรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของนักเรียนทุกกลุ่มโดยการน าชุมชน ผู้ปกครอง และสถานศึกษา มาช่วยสนับสนุนบทบาท
ของพระธรรมวิทยากรด้วย 

๓) รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร   
(PICD:SCP MODEL) พบว่ามี ๔ รูปแบบ คือ ๑) รูปแบบการป้องกัน (Prevention) ๒) รูปแบบการ
ปรับปรุง (Improvement)  ๓) รูปแบบการเปลี่ยนแปลง (Change) และ ๔) รูปแบบการพัฒนา 
(Development) โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษา (School) ชุมชน (Community) และ
ผู้ปกครอง (Parent)  และมี ๔ กลยุทธ์ คือ ๑) สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
อย่างจริงจัง  ๒) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ๓) ส่งเสริมให้
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม และ ๔) เสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนร่วมกับ หน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน๘๘ 
                                                           

 ๘๘พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) , “รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระ
ธรรมวิทยากร”, ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาริขาการจัดการเชิงพุทธ, สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, 
(บัณฑิตริทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) , ๒๔๕๗.   



๗๘ 
 

พระวิสุทธิภัทรธาดา, ดร. และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธ
ของหมู่บ้านจักสาน : กรณีศึกษากลุ่มจักสาน อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี ” ผลการศึกษาสรุปได้
ดังนี้  

ผลการศึกษาการพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธของหมู่บ้านจักสาน กรณีศึกษา กลุ่ มจักสาน  
อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี พบว่า ภาพรวมค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมของกลุ่มตัวอย่างจาก
แบบสอบถามด้านความเชื่อตามหลักธรรมอิทธิบาท ๔ ความเชื่อตามหลักธรรมพละ ๕ ความเชื่อตาม
หลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ ความเชื่อตามหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ ความเชื่อตามหลักธรรมหิริ
โอตัปปะ และความเชื่อตามหลักธรรมพรหมวิหาร ๔  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยระดับคะแนน
เพ่ิมข้ึน มากขึ้นกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธ   

ผลการวิจัยพบว่า การประเมินโครงการโดยภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมของ
กลุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถามการประเมินโครงการ สรุปภาพรวมโครงการฝึกอบรมรูปแบบการ
พัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธอยู่ในระดับมาก  

จากผลการวิจัยครั้ งนี้  ผู้ วิจัยพบว่าความส าคัญในการน าหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนามาบูรณาการเพ่ือให้เกิดผลต่อกลุ่มอาชีพจักรสานและพุทธศาสนิกชนทั่วไป ซึ่งท าให้
เกิดมิติของการเผยแผ่หลักค าสอนต่อบุคคลในสังคมและชุมชน ที่ช่วยส่งเสริมให้เข้าถึงหลักธรรมได้
โดยง่าย โดยเฉพาะการสอนเรื่องหลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ และ/หรือหลักของความ
พอเพียงเป็นเรื่องที่คนทั่วไปมักตกอยู่ในความประมาทในการด าเนินชีวิต แต่ในโปรแกรมการกระท า
สาเหตุ ได้จัดชุดกิจกรรมที่น ามาประยุกต์ใช้ได้ผลเชิงประจักษ์และมีความสมบูรณ์ในกิจกรรมทุกชุด 
ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนเพิ่มขึ้น หลังเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก๘๙  

วีรชัย อนันต์เธียร์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของ
วัดไทย” ผลการวิจัยพบว่า 

ประเด็นปัญหาของเยาวชน คือ ปัญหาทางร่างกายของเยาวชน ปัญหาด้านอารมณ์และ
จิตใจ ปัญหาครอบครับ ปัญหาเพื่อนและบุคลลใกล้ชิด ปัญหาเรื่องแรงบันดาลใจและเป้าหมายในชีวิต 
ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ปัญหาประวัติการกระท าผิด ปัญหาภูมิหลังและโอกาสของการศึกษา 
ปัญหาด้านพฤติกรรมการเบี่ยงเบน และปัญหาด้านระบบการศึกษาของชาติ 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการกระท าความผิดของเยาวชนมีปัจจัย ๔ ด้าน คือ ปัจจัยด้าน
สังคม เช่น สภาพสังคม เพ่ือนของเยาวชน ชุมชนที่อยู่อาศัย การเข้าถึงสิ่งที่ผิดกฎหมายและอบายมุข
ได้ง่าย ฯลฯ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เช่น ความต้องการเกินปัจจัย ๔ ค่าครองชีพสูง การขาดโอกาสใน
                                                           

๘๙พระวิสุทธิภัทรธาดา, ดร.,และคณะ, “การพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธของหมู่บ้านจักสาน : กรณีศึกษา
กลุ่มจักสาน อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๓) , หน้า ก-ข. 



๗๙ 
 

การท างาน เป็นต้น ปัจจัยด้านครอบครัว เช่น ลักษณะการเลี้ยงลูก ลักษณะครอบครัว ลักษณะพ่อแม่ 
เป็นต้น และปัจจัยด้านตัวเยาวชนเอง เช่น ลักษณะของพันธุกรรม วุฒิภาวะที่ยังไม่พัฒนา ปัญหาการ
เจ็บป่วยของเยาวชน เป็นต้น โดยปัจจัยทั้ง ๔ ด้านนี้ส่งผลต่อเยาวชนแตกต่างกันไป 

วิธีการน าหลักธรรมมาใช้กับเยาวชนท าได้ใน ๒ มิติ คือ การประยุกต์วิธีการสอน
หลักธรรม เช่น การเปิดใจเยาวชน กิจกรรมนอกหลักสูตร การเข้าค่ายต่าง ๆ เป็นต้น และการขัดเกลา
จิตใจ เช่น การท าให้เยาวชนมีโอกาสเข้าใกล้พระศาสนา การสร้างส านักท่ีดีให้กับเยาวชน เป็นต้น 

กลยุทธ์การพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนโดยใช้หลักธรรมที่เหมาะสมส าหรับเยาวชน ของ
วัดได้แก่ หลักเบญจศีล อริยสัจ ๔ มรรค พรหมวิหาร ๔ เป็นต้น ผู้วิจัยได้ค้นพบแผนกลยุทธ์ในการ
พัฒนาเยาวชน ๔ แผน คือ แผนกลยุทธ์ด้านการอยู่ร่วมกับเพื่อน ๆ และบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างสงบ
สุข แผนกลยุทธ์ด้านการสร้างเสริมจิตส านึกด้านจริยธรรมของเยาวชนและค่านิยมที่ถูกต้อง แผนกล
ยุทธ์ด้านการปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมและกฎกติกาของสังคม และแผนกลยุทธ์ด้านการสั่งสอนให้มี
แนวคิดในการด าเนินชีวิตที่ดี๙๐ 

พันโท เอนก คงขุนทด  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาปัญหาจริยธรรมของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ ตามแนวความคิดของท่านพุทธทาสในจังหวัดสุราษฎร์
ธานี” ผลการวิจัยพบว่า   

๑. นักเรียนชายมีปัญหาจริยธรรมมากกว่านักเรียนหญิง  ในการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ 
และการเป็นเพ่ือนที่ดีของเพ่ือน นักเรียนที่มีอายุมากมีปัญหาจริยธรรมมากกว่านักเรียนที่มีอายุน้อย 
นักเรียนที่มีอายุ  ๑๕ ปีลงมามีปัญหาจริยธรรมน้อยกว่านักเรียนที่มีอายุ  ๑๖ ปี และนักเรียนที่มีอายุ 
๑๘ ปีขึ้นไป และนักเรียนที่เรียนสายอาชีพมีปัญหาจริยธรรมมากกว่านักเรียนสายสามัญ นักเรียนที่อยู่
ในครอบครัวเดี่ยวมีปัญหาจริยธรรมมากกว่าครอบครัวขยาย มีจริยธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ  ๐.๐๕ 

๒. นักเรียนชั้นปีที่ต่ ากว่ากับนักเรียนชั้นปีที่สูงกว่ามีปัญหาจริยธรรมไม่แตกต่างกัน 
๓. นักเรียน จ าแนกตาม เพศ  อายุ  ชั้นปีการศึกษา สายการศึกษา  และลักษณะครอบ

ครอบครัว  มีความรู้เกี่ยวกับท่านพุทธทาสระดับปานกลาง 
ข้อเสนอแนะ 
๑. ในการวางแผนงาน / โครงการเพ่ือพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  

มุ่งเน้นการพัฒนาจริยธรรม  ด้านเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่  ด้านเป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์  ด้านเป็น
เพ่ือนที่ดีของเพ่ือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และด้านเป็นศาสนิกชนที่
                                                           

๙๐วีรชัย อนันต์เธียร์, “กลยุทธ์การพัฒนาจริยธรรมส าหรับเยาวชนไทย”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗) . 



๘๐ 
 

ดีของศาสนา โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและ
สายอาชีพ 

๒.  ในการเรียนการสอนครูผู้สอนพึงให้ความส าคัญด้านเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ด้านเป็น
ศิษย์ที่ดขีองครูอาจารย์  และ ด้านเป็นเพื่อนที่ดีของเพ่ือน โดยก าชับหรือปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่า
ของพ่อแม่  ครูอาจารย์  และเพ่ือน  เพื่อยกระดับจริยธรรมของนักเรียนให้สูงขึ้น 

๓  ในการวิจัย  ด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่เกี่ยวกับแนวความคิดของท่านพุทธทาส       
ควรท าวิจัยเพื่อศึกษาการสร้างชุดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับแนวความคิดของท่านพุทธทาส 
ใช้เป็นองค์ความรู้  เพื่อเผยแพร่ค าสอนของท่านพุทธทาสด้าน  คุณธรรมและจริยธรรมที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันต่อไป๙๑ 

วัลลภา จันทร์เพ็ญ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาจริยธรรมของ
นักศึกษาช่างอุตสาหกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา” ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  

๑. รูปแบบที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ รูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาจริยธรรมตามแนวคิด 
การปรับพฤติกรรมทางปัญญา มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การด าเนินกิจกรรมของรูปแบบที่ ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะเส้นฐาน 
ระยะทดลอง และระยะติดตามผล การด าเนินกิจกรรมในระยะทดลอง มีการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับเรื่อง การจัดการความคิดความเข้าใจ ทักษะการคิดเพ่ือควบคุมตนเองด้วยเทคนิคการปรับ
พฤติกรรมทางปัญญา การเขียนโครงการช่วยเพ่ือน การซักซ้อมซ้ า การให้ข้อมูลป้อนกลับและ
เสริมแรงทางบวก ๒. ผลของการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา 
๒.๑ นักศึกษากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมจริยธรรมในระยะเส้นฐาน ระยะทดลอง 
และระยะติดตามผล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ๒.๒ นักศึกษากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนพฤติกรรมจริยธรรม แตกต่างจากนักศึกษากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .
๐๑๙๒ 

สุมาลี กาญจนชาตรี ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
คุณลักษณะ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในการสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรักติวิซึม ” 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  

                                                           
๙๑ พันโท เอนก คงขุนทด, “การศึกษาปัญหาจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญและ

สายอาชีพ ตามแนวความคิดของท่านพุทธทาสในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓) , หน้า ก-ข. 

๙๒วัลลภา จันทร์เพ็ญ, “รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรม ของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม
ตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา”, วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน) , (คณะครุศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔) . 



๘๑ 
 

๑. คุณลักษณะของนักเรียนระดับประถมศึกษาในการสร้างความรู้ ตามแนวคอนสตรักติ
วิซึมประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ คือ การก ากับตนเอง ทักษะทางสังคมและทักษะในการสืบสอบ            
๒. กระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะของนักเรียน ระดับประถมศึกษาในการสร้าง
ความรู้ตามแนวคอนสตรักติวิซึมประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน คือ ๑) เกิดความขัดแย้งทางปัญญา นักเรียน
เกิดความขัดแย้งทางความคิดที่เป็นผลจากความรู้เดิม กับข้อมูลที่รับเข้ามาใหม่ไม่สอดคล้องกัน              
๒) แสวงหาค าตอบ นักเรียนจัดกลุ่มและด าเนินการค้นหาค าตอบ เพ่ือลดความขัดแย้งทางปัญญาที่
เกิดขึ้น ๓) ตรวจสอบความเข้าใจ นักเรียนสร้างความรู้ของตนเองผ่านการเจรจาต่อรองทางสังคม             
๔) ใช้ความรู้ที่เรียนมา นักเรียนน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว มาใช้ในบริบทอ่ืน ๆ ๓. นักเรียนมีพฤติกรรม
การก ากับตนเองและพฤติกรรม ที่แสดงทักษะในการสืบสอบส่วนใหญ่อยู่ในระดับควรปรับปรุง ส่วน
พฤติกรรมที่แสดงทักษะทางสังคมอยู่ในระดับพอใช้ ทั้งก่อนและหลังการเรียนด้วยกระบวนการเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้น ๔. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการก ากับตนเองและพฤติกรรม ที่แสดง
ทักษะสังคมและทักษะในการสืบสอบสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕๙๓ 

เสถียร วิพรมหาและคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระธรรมวิทยากรกับการ
สอนวิชาพระพุทธศาสนาในกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า  

บทบาทหน้าที่ความพร้อมของพระธรรมวิทยากรในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา                 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากสูงสุดมาหาคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด              
คือ ความพร้อมด้านความรู้ ความพร้อมด้านประสบการณ์การสอน และความพร้อมด้านเงื่อนไขเวลา
การสอนต่อสัปดาห์ปัจจัยด้านโรงเรียนที่ท าการสอนเกื้อหนุนพระธรรมวิทยากรในการสอนวิชา
พระพุทธศาสนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากสูงสุดมาหาคะแนน
เฉลี่ยต่ าสุด คือ การยอมรับของนักเรียน การยอมรับของครู การยอมรับของผู้บริหารสถานศึกษา          
และการยอมรับของพระสังฆาธิการ บทบาทของพระสงฆ์ในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา อยู่ในระดับ
ปานกลางโดยแยกเป็น บทบาทการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร พบว่าพระธรรมวิทยากรที่พุทธ
ศาสนาได้เตรียมการสอนมากที่สุดการวัดผลประเมินผลการเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน และการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอน รองลงไปเป็นล าดับพระธรรมวิทยากรที่สอนวิชาเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนมากท่ีสุด รองลงมาคือการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียน๙๔ 

                                                           
๙๓สุมาลี กาญจนชาตรี, “การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษะ ของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา ในการสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรักติวิซึม”, วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) , (คณะครุศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) , ๒๕๔๓. 

๙๔เสถียร วิพรมหาและคณะ, “บทบาทของพระธรรมวิทยากรกับการสอนวิชาพระพุทธศาสนาใน
กรุงเทพมหานคร”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓) , หน้า ก-ข. 



๘๒ 
 

ญาณภัทร ยอดแก้วและ แพรภัทร ยอดแก้ว ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่าง
การเปิดรับข่าวสาร ความรู้กับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของพระธรรมวิทยากร” ผลการวิจัยพบว่า  

๑) พระธรรมวิทยากร มีการเปิดรับข่าวสาร อยู่ในระดับมาก มีความรู้ อยู่ในระดับ        
ปานกลางและมีทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับดี และ 

๒) การเปิดรับข่าวสารและ ความรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติต่อประชาคม
อาเซียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑๙๕   

สรุปได้ว่า สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา ควรร่วมกันการ
พัฒนาจริยธรรม ส าหรับเยาวชน ของวัด โดยสถาบันครอบครัวควรมีหน้าที่ในการให้ความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาในการดูแลพฤติกรรมของเยาวชนที่บ้าน ขณะเดียวกันก็ท าหน้าที่ในการขัดเกลา 
แนะเรื่องของศีล ๕ ส่วน สถาบันการศึกษา ควรอบรมด้านจริยธรรมให้กับเยาวชนนอกจากการให้
การศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้เยาวชนได้มีจริยธรรมขั้นพ้ืนฐานและจริยธรรมตามหลักศาสนา  โดยการ
ประสานกับทางสถาบัน ศาสนา ส าหรับสถาบันศาสนาซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการพัฒนาจริยธรรมต้อง
ท าบทบาทดังกล่าวให้สมบูรณ์ โดยการส่งพระธรรมวิทยากรไปร่วมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่
นักเรียน 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในข้างต้น  ท าให้ผู้วิจัยทราบ
หลักการ วิธีการ และรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ทั้ง ๙ ด้าน คือ ๑) การให้
ค าปรึกษา ๒) การสนทนาธรรม ๓) การอบรมเยาวชน ๔) การจัดกิจกรรมวันส าคัญ ๕) การจัดท า
แผนปฏิบัติการ ๖) การจัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๗) การพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ๘) การจัดค่ายคุณธรรม และ ๙) การประเมินผลการด าเนินงาน ซึ่งทั้ง ๙ ด้านนั้นพระธรรม
วิทยากร ผู้ผ่านการอบรมและแต่งตั้งจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม นับเป็นผู้มีบทบาท
ส าคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาอย่าง
จริงจัง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
สถานศึกษา ชุมชน และผู้ปกครอง โดยรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระ
ธรรมวิทยากรนั้น ในปัจจุบันเน้นนักเรียนกลุ่มอาชีวะศึกษาขนาดใหญ่ กระจายอยู่ทั่วไปในประเทศ
ประมาณ ๓๐ กว่าจังหวัดในรูปแบบของโครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา วีขั้นตอน 
กระบวนการ และวิธีการในการบริหารจัดการโครงการตามที่กรมการศาสนาออกแบบไว้แล้ว ฉะนั้น
ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาของพระธรรมวิทยากรและ 
                                                           

๙๕ญาณภัทร ยอดแก้วและ แพรภัทร ยอดแก้ว, “ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ความรู้กับ
ทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของพระธรรมวิทยากร”, รายงานการวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ SMARTS คร้ังท่ี ๓, (นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ๒๕๕๔) , หน้า ๔๑๔-๔๒๔. 
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๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ในจังหวัดสิงห์บุรีผู้วิจัยสามารถน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการ
วิจัย (Conceptual Framework) ดังนี้  

 
 
 
 
 

สภาพปัญหาด้านคุณธรรม
จริยธรรมของเยาวชนในจังหวัด

สิงห์บุรี 
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แผนภาพที่ ๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมส าหรับเยาวชน ใน

จังหวัดสิงห์บุรี 

คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
๑. ด้านความขยัน   
๒. ด้านความประหยัด   
๓. ด้านความซื่อสัตย์   
๔. ด้านความมีวินัย   
๕. ด้านสุภาพ   
๖.  ด้านความสะอาด    
๗.  ด้านความสามัคคี    
๘. ด้านความมีน้ าใจ 

แนวทางการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ส าหรับเยาวชนใน

จังหวัดสิงห์บุรี 
 ๑) หลักสูตร  
๒) ผู้เข้าร่วม  
๓) วิทยากร  
๔) การจัดการ  
๕) งบประมาณ 



 
บทท่ี  ๓ 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัด
สิงห์บุรี” ด้วยวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research ) ตามลักษณะการศึกษา
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่มีเนื้อหาสนับสนุนผลการวิจัยชัดเจนมากขึ้น  ส าหรับ
วิธีการวิจัยได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและแนวคิดเกี่ยวกับงานวิจัย  การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  และการวิจ ัยเช ิงปริมาณโดยการแจกแบบสอบถาม
(Survey Research)  ในประเด็นรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดใน
จังหวัดสิงห์บุรี  ซึ่งผู้วิจัยจะได้น าเสนอขั้นตอนการด าเนินการวิจัยมีกระบวนการวิจัยและขั้นตอนการ
ด าเนินงานดังนี้ 
 ๓.๑  รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ/ประชากร 
 ๓.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๕  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

๓.๑  รูปแบบการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดใน
จังหวัดสิงห์บุรี” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) กล่าวคือ ใช้ระเบียบวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary  Analysis) 
กับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus  Group  Discussion)  
และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) โดยผู้วิจัยได้ก าหนด แนวทางการวิจัยไว้เป็น ๒ ส่วน โดยส่วนแรก ท าการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือให้ทราบถึงประเด็นของการศึกษาในรายละเอียดที่ส าคัญ และ
มีความครอบคลุมในเนื้อหาสาระส าคัญที่ท าการศึกษาอย่างครบถ้วน พร้อมกันนั้นในการวิจัยเชิง
คุณภาพจะท าให้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึก (In-depth) ที่มีรายละเอียดชัดเจนสามารถน ามาวิเคราะห์ได้ 
ส่วนที่สอง ท าการศึกษาวิจัย  เชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือให้เกิดความเชื่อถือในเชิง
ประจักษ์ข้อมูล และวิเคราะห์ให้ทราบถึงเหตุผลที่มีส่วนสัมพันธ์กันกับข้อมูลเชิงคุณภาพ เพ่ืออุดจุด



๘๖ 

 

ด้อยของข้อมูลเชิงคุณภาพ จากนั้นน ามาสังเคราะห์เป็นรูปแบบเบื้องต้น และน าเสนอต่อการสนทนา
กลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือพัฒนารูปแบบให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 

๓.๒  ประชากร กลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ประชากร 
 ในการท าวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดประชากรที่ใช้ส าหรับการวิจัย   ได้แก่  เจ้าอาวาสที่สังกัด
อยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี  จ านวน  ๑๘๓  รูป 

 กลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยเลือกเจ้าอาวาสที่สังกัดอยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี  จ านวน  
๑๘๓  รูป ทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึก  แบ่งออกเป็น  ๒  กลุ่ม  ได้แก่ 
 ๑. กลุ่มพระสังฆาธิการ  ได้แก่  เจ้าอาวาสวัดและเจ้าอาวาสวัดส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมอ าเภอละหนึ่งวัดที่มีผลงานดีเด่น  จ านวน  ๑๕  รูป 
  ๒. กลุ่มข้าราชการ  ได้แก่  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี  
เจ้าหน้าที่นักวิชาการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี  และเจ้าหน้าที่นักวิชาการส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี  จ านวน  ๙  ท่าน   รวมทั้งสิ้น  ๒๔  รูป/คน 

 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญสนทนากลุ่มเฉพาะ   (Focus Group Discussions)  ได้แก่ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวกับกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง  
จ านวน  ๑๐  รูป/คน  

 
ตารางท่ี  ๓.๒ รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก 
 

ล าดับ ชื่อฉายา/นามสกุล ต าแหน่ง 
๑ พระครูวิธานปริยัติคุณ เจ้าคณะอ าเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี 
๒ พระครูสุวรรณวิโรจน์ เจ้าคณะอ าเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 
๓ พระครูนาคคิตถ์คณาภิรักษ์ เจ้าคณะอ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 
๔ พระครูวิชิตวุฒิชัย เจ้าคณะอ าเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี 
๕ พระครูวิริยโสภิต เจ้าคณะอ าเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี 
๖ พระครูภาวนาวรานุรักษ์ ว.ดร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์หนองลี ส านักปฎิบัติธรรม 

จังหวัดสิงห์บุรี 
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ตารางท่ี  ๓.๒ รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก 
 

ล าดับ ชื่อฉายา/นามสกุล ต าแหน่ง 
๗ พระครูอนุกูลกัลยาณกิจ, ดร. เจ้าอาวาดวัดห้อยเจริญสุขส านักปฎิบัติธรรม  

จังหวัดสิงห์บุรี 
๘ พระครูสถิตธรรมาลังการ ดร. เจ้าอาวาสวัดประดับ ส านักปฎิบัติธรรม  

จังหวัดสิงห์บุรี 
๙ พระมหาอุไร อาตาปโก เจ้าคณะต าบลหัวไผ่ ส านักปฎิบัติธรรม จังหวัด

สิงห์บุรี 
๑๐ พระครูภาวนาสิงหเขต เจ้าอาวาสดอนตะโนด  ส านักปฎิบัติธรรม จังหวัด

สิงห์บุรี 
๑๑ พระครูสุธาภิลักษณ์ เจ้าอาวาสวัดสิงห์สุธาวาสส านักปฎิบัติธรรม จังหวัด

สิงห์บุรี 
๑๒ พระครูโสภิตจิตสังวร เจ้าอาวาสวัดโฉมศรีส านักปฎิบัติธรรม จังหวัด

สิงห์บุรี 
๑๓ พระครูโสภิตบุญญาคม เจ้าคณะต าบลน้ าตาล  จังหวัดสิงห์บุรี 
๑๔ พระครูโสภณโพธิธรรม รองเจ้าคณะอ าเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 
๑๕ พระอธิการสมพร กนฺตพโล เจ้าอาวาสวัดระนาม จังหวัดสิงห์บุรี 
๑๖ ดร.ลัดดา  หงสุรพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี 
๑๗ ดร.สุเมธี  จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี 

๑๘ ดร.พิเชฐร์  วันทอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี 

๑๙ นายนิวัต  เชื้อนาค รอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี 

๒๐ นางสาววารุณีย์ บุญคง  รอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี 

๒๑ นายณรงค์เดช ชัยเนตร ผู้อ านวยการส านักงานพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี 
๒๒ นายกิติศักดิ์  แก้ววิเชียร นักวิชาการศาสนาช านาญการ จังหวัดสิงห์บุรี 
๒๓ ดร.สุรสาล ผาสุข  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดสิงห์บุรี 
๒๔ ดร.นุชนารถ  ยิมจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าอิฐ  จังหวัดสิงห์บุรี 

 



๘๘ 

 

 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในสนทนากลุ่มเฉพาะ  (Focus Group Discussions) จ านวน  ๑๐ รูป/คน 

 
ตารางท่ี  ๓.๒ รายชื่อผู้ร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 

ล าดับ ชื่อฉายา/นามสกุล ต าแหน่ง 

๑ พระอุดมสิทธินายก, ผศ. ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี 
๒ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 

 พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 

๓ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. พระสอนปริยัติธรรม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

๔ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร. พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

๕ พระปลัดวรเมศวร์ นาควโร, ดร. พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัด
ชัยนาถ 

๖ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 

๗ อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 

๘ นายเฉลิมชัย เชาว์ใน ข้าราชการครูบ านาญ 

 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัย “รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัด
สิงห์บุรี”  ผู้วิจัยไดใช้เครื่องมือในการวิจัย ดังนี้ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ๑) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมี
โครงสร้าง (Structure In-depth Interview) เพ่ือศึกษารูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
เยาวชน ของวัดในจังหวัดสิงห์บุรี  ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดและเจ้าอาวาสวัดส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
อ าเภอละหนึ่งวัดที่มีผลงานดีเด่น  จ านวน  ๑๕  รูป ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
สิงห์บุรี  เจ้าหน้าที่นักวิชาการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี  และเจ้าหน้าที่นักวิชาการ
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี  จ านวน ๙  คน  รวมทั้งสิ้น  ๒๔  รูป/คน 

๒) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือศึกษารูปแบบการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัดสิงห์บุรี ในการนี้ด้วยรูปแบบการจัด



๘๙ 

 

สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จะเป็นไปในลักษณะของการประชุมกลุ่มเพ่ือให้ได้
ข้อเท็จจริงและข้อมูลตรงตามที่ก าหนดไว้ หรือเป็นข้อค้นพบใหม่ จ านวน ๑๐ รูป/คน 
 ๓) การสร้างเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัดสิงห์บุรี  แล้วน ามาร่างข้อค าถามท่ีจะใช้ใน
การสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ ต่อจากนั้นน าแบบสัมภาษณ์และข้อ
ค าถามในการสนทนากลุ่มมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์และน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีขั้นตอน ลักษณะ และการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้ 
 ๑) ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
   ๑.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัดสิงห์บุรีจากเอกสาร และผลงานการวิจัยที่เคยมี
ผู้ด าเนินการวิจัยเอาไว้ 
   ๑.๒ ก าหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
   ๑.๓ ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอค าปรึกษาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
   ๑.๔ สร้างเครื่องมือ 
   ๑.๕ น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญ
เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
   ๑.๖ น าเครื่องการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่จะด าเนินการวิจัยเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ความเท่ียงตรงของเครื่องมือ 
   ๑.๗ ปรับปรุงแก้ไข 
   ๑.๘ จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และน าไปใช้จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล กับ
กลุ่มตัวอย่าง 
  ๒) ลักษณะของเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นตามกรอบของรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัด
สิงห์บุรี เพ่ือใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑  เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ 
สถานภาพ อายุ  พรรษา  ระดับการศึกษานักธรรม  ระดับการศึกษาเปรียญธรรม  ระดับการศึกษา
สามัญ  ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) 



๙๐ 

 

  ตอนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
เยาวชน ของวัดในจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น  ๘  
ด้าน  ดังนี้ 

๑. ขยัน  
๒. ประหยัด  
๓. ความซื่อสัตย์  
๔. มีวินัย  
๕. สุภาพ  
๖. สะอาด  
๗. สามัคคี   
๘. มีน้ าใจ   
มีเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 
๕ หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
๔ หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
๓ หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
๒ หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
๑ หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์๑  ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๔.๕๐-๕.๐๐  หมายความว่า ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๕๐-๔.๔๙  หมายความว่า ระดับความคิดเห็นมาก 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๒.๕๐-๓.๔๙  หมายความว่า  ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๑.๕๐-๒.๔๙  หมายความว่า ระดับความคิดเห็นน้อย 

 ค่าเฉลี่ยตั้งแต ่ ๑.๐๐-๑.๔๙ หมายความว่า   ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
  ตอนที่ ๓  แบบสอบถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้บอกถึงปัญหา 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะวัดเป็นศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัด
สิงห์บุรี     ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question) 

๓)  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้  

                                                           
๑ประกอบ  กรรณสูตร, สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : 

ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๘. 



๙๑ 

 

๑.  ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบ
เครื่องมือที่สร้างไว้  

๒.  หาความเที่ยงตรง (Validity)  โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ  เสนอ
ประธานและกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  เพ่ือขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ  แล้ว
น ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม  จ านวน  ๕  ท่าน คือ ๑. ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ๒. ผศ.ดร.เติมศักดิ์ 
ทองินทร์ ๓. พระโสภณวราภรณ์, ดร. ๔. ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต ๕. ผศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง  เพ่ือ
พิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระ  และโครงสร้างของค าถาม รูปแบบของแบบสอบถาม  ตลอดจนภาษา
ที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์รายข้อ 
(Index of Item-objective Congruence : IOC)๒  ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ ๐.๘ ถึง ๑.๐   

๓.  หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability)น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  
ไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  จ านวน  ๓๐  คน      
เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach)๓ ได้ค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ  ๐.๘๖ 

๔.  น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  
เพ่ือขอความเห็นชอบ  และจัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์  เพื่อใช้ในการวิจัย 

 

๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๔.๑ งานวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดังนี้ 
  ๑) การวิเคราะห์เชิงเอกสาร ศึกษาจากเอกสารต่างๆ ดังนี้ 

(๑) ข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสืออ้างอิงทาง
พระพุทธศาสนาต่างๆจากพระไตรปิฎก (ภาษาบาลี) ฉบับมหาจุฬาเตปิฎก   ๒๕๐๐, พระไตรปิฎก 
(ภาษาไทย) ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริ
กิตต์พระบรมราชินีนาถ 

(๒) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  โดยการรวบรวมจากหนังสือวารสาร
บทความงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวกับหลักการแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัดสิงห์บุรี 

ตลอดจนข้อมูลทางสถิติที่รวบรวมโดยหน่วยงานราชการหรือสถาบันการศึกษาและ
แหล่งข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 

                                                           
๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๔๓-๒๔๔. 
๓Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 4th ed., ( New York : Harper & 

Row, 1971), p.67. 
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อนึ่ง ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดถึงบทความงานวิจัยใน
วารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ แล้ว ท าให้เห็นกรอบแนวคิด ประเด็นปัญหาของการวิจัย จากเอกสารที่ได้มีการ
ทบทวนก่อนหน้านี้ หลังจากที่ได้ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดแล้ว ผู้วิจัยได้สร้าง
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย  และจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ ผู้วิจัย
จะได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยให้แบบสัมภาษณ์เจาะลึก  (In –

depth Interview Guide) แยกระหว่างกลุ่มผู้บริหารและผู้ปฏิบัติให้ตรงกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 

(๒) ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆจ านวนอย่างน้อย  ๕  ท่าน  เช่น  ด้านรัฐศาสตร์        
ด้านการบริหารจัดการ เป็นต้น  ในการตรวจเครื่องมือการวิจัยว่ามีความเที่ยงตรงและสามารถใช้ใน
การเก็บข้อมูลได้หรือไม ่

(๓) ติดต่อขอหนังสือจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขออนุญาตและขอความร่วมมือถึง
พระสังฆาธิการระดับสูงเพ่ือขอความอนุเคราะห์เข้าสัมภาษณ์ 

(๔) น าส่งหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงพระสังฆาธิการระดับสูงโดย
ก าหนดวันที่จะไปขอสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 

(๕) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสัมภาษณ์แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 

๒) การสัมภาษณ์ (Interview) 

การวิจัยครั้งนี้ใช้ทั้งการสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ (Semi-formal interview) และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรทั้งหมด จึงมี
ขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพ่ือรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลาที่จะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับขอ
เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัดสิงห์บุรี
พร้อมกันนั้น ผู้วิจัยจะต้องศึกษาประเด็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล เตรียมและศึกษาวิธีใช้
เครื่องบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนด าเนินการสัมภาษณ์ 

(๒) ขั้นด าเนินการสัมภาษณ์  ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนาสร้าง
ความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช้
เครื่องบันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล่องถ่ายรูปเพ่ือใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ รวมทั้ง
แจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ หากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ประสงค์
ที่จะให้บันทึกเสียงในช่วงใด ผู้วิจัยก็จะไม่บันทึกเสียงเลย 
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  ๓) การสนทนากลุ่มเฉพาะ  (Focus group Discussion) 
 วัตถุประสงค์ของการจัดสนทนากลุ่มเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลตามประเด็นกรอบแนวคิด

ที่ได้ก าหนดไว้ในเบื้องต้น เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎี เพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัดสิงห์บุรี โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างประชากร จ านวน
ทั้งสิ้น ๑๐ รูป/คน ซึ่งผู้วิจัยจะได้ท าการสนทนากลุ่ม โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการตามระเบียบวิธี 
ดังต่อไปนี้ 
   (๑) การนัดหมายวันเวลาจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม คณะผู้วิจัยจะท าการนัดหมายวัน
เวลาที่จะจัดกิจกรรมสนทนาดังกล่าว 
   (๒) หลังจากตกลงดังที่นัดหมายแล้ว คณะผู้วิจัยจะเดินทางไปยังพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย
ก่อนอย่างน้อย ๑ วัน ทั้งนี้เพ่ือตระเตรียมความพร้อมของการจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม 
   (๓) ด าเนินการจัดสนทนากลุ่ม โดยที่คณะผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินรายการของกิจกรรม 
   (๔) ขณะสนทนากลุ่ม มีการบันทึกการด าเนินกิจกรรมด้วยเครื่องบันทึก (Recorder) 
และภาพ (Camera) 
   (๕) สรุปผลจากการสนทนากลุ่ม 
  ๓.๔.๒ งานวิจัยเชิงปริมาณ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดังนี้ 

(๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยให้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ตรงตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการแจกแบบสอบถาม 

(๒) ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆจ านวนอย่างน้อย  ๕  ท่าน  เช่น  ด้านรัฐศาสตร์        
ด้านการบริหารจัดการ เป็นต้นในการตรวจเครื่องมือการวิจัยว่ามีความเที่ยงตรงและสามารถใช้ในการ
เก็บข้อมูลได้หรือไม่ 

(๓) ติดต่อขอหนังสือจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ     
เชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขออนุญาตและขอความ
ร่วมมือถึงพระสังฆาธิการระดับสูง และเวียนหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน
ต่างๆ ที่จะเข้าแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) 

(๔) น าส่งหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน    
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยก าหนดวันที่จะไปขอแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ด้วยตนเอง 

(๕) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม (Questionnaire) แล้วน าไป
วิเคราะห์ข้อมูล  

 
 

 



๙๔ 

 

๓.๕  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๓.๕.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถด าเนินการดังนี้ 

๑) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา (Content 

Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 

๒) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) และการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group) ใช้
วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic induction) โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ 
จากนั้นน ามาตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมได้ โดย
ท าไปพร้อม ๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งนี้เพ่ือจะได้ศึกษาประเด็นต่าง ๆ ได้ลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใด
วิเคราะห์แล้วไม่มีความชัดเจนก็จะตามไปเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นต่าง ๆ เหล่านั้น เพ่ือตอบ
ค าถามหลักตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพได้น ามาวิเคราะห์เพ่ือหาความเชื่อมโยง 
ความสัมพันธ์เชิงทฤษฎี 

๓) การตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูล ในขั้นแรกผู้วิจัยได้ตรวจสอบว่าได้ข้อมูล
เพียงพอแล้วหรือยัง ข้อมูลนั้นได้ตอบปัญหาของการวิจัยแล้วหรือไม่ หากผู้วิจัยพบว่าได้ข้อมูลที่ไม่
ตรงกัน ผู้วิจัยจะตรวจสอบว่าข้อมูลที่แท้จริงเป็นอย่างไร ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกวิธีการตรวจสอบข้อมูลที่ใช้
กันมากในการวิจัยเชิงคุณภาพคือการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ดังต่อไปนี้ 

(๑) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลที่
ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบ คือ การตรวจสอบแหล่งของข้อมูล แหล่งที่มาที่จะ
พิจารณาในการตรวจสอบได้แก่ ๑) แหล่งเวลา ถ้าเวลาต่างกันข้อมูลที่ได้รับจะเหมือนกันหรือไม่        
๒) แหล่งสถานที่ ถ้าสถานที่ต่างกันข้อมูลที่ได้รับจะเหมือนกันหรือไม่ ๓) แหล่งบุคคล ถ้าบุคคลผู้ให้
ข้อมูลเปลี่ยนไปข้อมูลจะเหมือนเดิมอยู่อีกหรือไม่ 

(๒) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย ( Investigator Triangulation) คือการตรวจสอบว่า 
ข้อมูลที่ผู้วิจัยลงไปเก็บแต่ละครั้งจะแตกต่างกันอย่างไร ในกรณีที่ไม่แน่ใจในคุณภาพของผู้รวบรวม
ข้อมูลสนาม ผู้วิจัยได้ปรับเปลี่ยนตัวผู้วิจัยให้มีหลายคนขึ้น 

(๓) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือการตรวจสอบว่า ถ้าใช้
แนวคิดทฤษฎีที่แตกต่างไปจากเดิมจะท าให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 

(๔) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodology Triangulation) คือการใช้
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ กัน เพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้วิธีการสังเกตควบคู่กั บการ
ซักถามพร้อมกัน นั้นก็คือการศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสารประกอบด้วยนั้นเอง 

(๕) การสร้างบทสรุปและการพิสูจน์บทสรุป เป็นการน าแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต่างๆ 
ทางวิชาการ มาสร้างเป็นบทสรุปร่วมกับข้อมูลที่เชื่อถือได้อีกครั้งหนึ่ง โดยเน้นความเชื่อมโยง เพ่ือ
น าไปสู่การพิสูจน์ที่เป็นรูปธรรมและตรงต่อข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 
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 ๓.๕.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเชิง
ปริมาณ สามารถด าเนินการดังนี้ 

๑) การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็น

หลักโดยการด าเนินการขั้นแรก คือ น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์

ของแบบส ารวจ (Editing) แล้วด าเนินการบรรจุข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม

ส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพ่ือหาค่าทางสถิติ  

๒) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นผู้วิจัยหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตามโดยการ

ใช้การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์เสนอข้อมูล ดังนี้ 

(๑) สถานภาพส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage)  

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์
ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ใช้การวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) โดยมีเกณฑ์พิจารณาดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๔.๕๐-๕.๐๐ หมายความว่า ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๓.๕๐-๔.๔๙ หมายความว่า ระดับความคิดเห็นมาก 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๒.๕๐-๓.๔๙ หมายความว่า  ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๑.๕๐-๒.๔๙ หมายความว่า ระดับความคิดเห็นน้อย 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๑.๐๐-๑.๔๙ หมายความว่า ระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด 
(๓) ข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิด น ามาจับกลุ่มค าตอบวิเคราะห์รายข้อ วิเคราะห์

โดยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Techniques) น าเสนอข้อมูลโดยเขียนเป็น
ความเรียงประกอบตาราง 

 



 

บทท่ี ๔ 

ผลการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ในจังหวัด
สิงห์บุรี” มีวัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนในจังหวัดสิงห์บุรี  
เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัดสิงห์บุรีและเพ่ือ
น าเสนอรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ในจังหวัดสิงห์บุรี ผู้วิจัยเสนอ
เป็น  ๖  ส่วน  ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ได้แก่   
 ๔.๑   สภาพปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนในจังหวัดสิงห์บุรี 
 ๔.๒   แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัดสิงห์บุรี 
 ๔.๓  รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ในจังหวัดสิงห์บุรี 
 ๔.๔  ศึกษาความคิดเห็นของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดจังหวัด
สิงห์บุรี จากแบบสอบถาม 
 ๔.๕  ผลการยืนยันรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ใน
จังหวัดสิงห์บุรี จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 ๔.๖  องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย   
 

๔.๑ สภาพปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนในจังหวัดสิงห์บุรี 
 ๑.๑ สถานการณ์ด้านการศึกษา   
 จังหวัดสิงห์บุรีเป็นจังหวัดขนาดเล็ก มีสถานศึกษาที่ให้บริการครอบคลุม กระจายอยู่ทุก
พ้ืนที่ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีสถานศึกษาทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยจนถึงระดับ อุดมศึกษา รวม ๑๖๗ แห่ง สังกัด สพฐ.จ านวน ๑๕๐ แห่ง (สพป.๑๒๒ ร.ร.๑ 
สาขา,สพม.๑๒ แห่ง,สช.๑๕ แห่ง)/ สังกัด สอศ.จ านวน ๕ แห่ง/สังกัด มท.จ านวน ๕ แห่ง /สังกัด
ส านักงานพระพุทธศาสนา(โรงเรียนพระปริยัติธรรม) จ านวน ๖ แห่ง และในระดับอุดมศึกษา จ านวน 
๑ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีวิทยาเขตสิงห์บุรี (ตั้งอยู่ในอ าเภอบางระจัน) ๑  
  ปี ๒๕๕๙ จังหวัดสิงห์บุรี มีเลขหมายโทรศัพท์ทั้งหมด ๒๙,๘๖๙ เลขหมาย มีเลขหมาย
ที่ให้บริการแล้ว จ้านวน ๒๐,๒๕๓ เลขหมาย แสดงให้เห็นว่า มีจ้านวนเลขหมายโทรศัพท์เพียงพอ

                                                 
๑สัมภาษณ์ พระครูโสภิตจิตสังวร เจ้าอาวาสวัดโฉมศรี จังหวัดสิงห์บุรี,  ๘ มกราคม ๒๕๖๑. 



๙๗ 
 

ให้บริการแก่ประชาชน ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นบ้านพักอาศัย เป็นครัวเรือนที่มีโทรศัพท์ จ้านวน 
๘,๙๓๒ ครัวเรือน มีเครื่องโทรสาร จ านวน ๖๙๙ ครัวเรือน มีคอมพิวเตอร์ จ้านวน ๒๓,๘๔๒ 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔๒ ของครัวเรือนทั้งหมด และมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จ้านวน 
๒๖,๔๕๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๒๑ 
 เส้นทางคมนาคมภายในจังหวัดมีความสะดวกเนื่องจากพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม สามารถติดต่อ
กับพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้อย่างสะดวกทั้งทางบกและทางน้ า๒ ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา มีโอกาส มีทางเลือก 
ในการเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา หรือสถาบันทางการศึกษาต่างๆ ได้ง่ายและสะดวกเพ่ิมข้ึน   
 รัฐบาลมีนโยบายในด้านการศึกษา ที่ส่งเสริมด้านโอกาสทางการศึกษา๓ เช่น นโยบาย
เรียนฟรี  ๑๕ ปี๔  กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาด้านเทคโนโลยีสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษา๕ มีและ
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน๖ ซึ่งหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาส่วน
ใหญ่ได้รับการสนับสนุนให้มีความพร้อมในเรื่องการใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการ๗ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
ท าให้นักเรียนมีโอกาสได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทันโลก ทันการเปลี่ยนแปลง๘   
 จังหวัดสิงห์บุรีเป็นจังหวัดที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามมีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา  
ท้องถิ่นที่หลากหลาย สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีแหล่งศึกษาหาความรู้  อัตราการเข้าเรียนของ
นักเรียน  ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ประชากรกลุ่มอายุ ๓ - ๕ ปีเข้าเรียนคิดเป็นร้อยละ ๑๒๑.๖๔,  
ประชากรกลุ่มอายุ ๖-๑๑ ปีเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ ๑๑๐.๗๖ และประชากร
กลุ่มอายุ  ๑๒-๑๔ ปีเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๕๕ ลดลงเนื่องจากมีการ
ก าหนดแบ่งเขตประถมศึกษาและมัธยมศึกษานักเรียนส่วนใหญ่ไปเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา 
 

                                                 
๒ สัมภาษณ์  นายนิวัติ  เชื้อนาค  รอง ผอ. สพป. สิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี,  ๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
๓ สัมภาษณ์  นางสาววารุณี  บุญคง รอง ผอ.สพป.จังหวัดสิงห์บุรี,  ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
๔ สัมภาษณ์  ดร.พิเชฐร์  วันทอง ผอ.สพป.  จังหวัดสิงห์บุรี,   ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๕ สัมภาษณ์  พระครูอธิการสมพร กนฺตพโล  เจ้าอาวาสวัดระนาม จังหวัดสิงห์บุรี,   ๒๑ มกราคม 

๒๕๖๑. 
๖ สัมภาษณ์  ดร.สุรสาล  ผาสุก  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดสิงห์บุรี,  ๓๑ ธันวาคม 

๒๕๖๐. 
๗ สัมภาษณ์  พระครูภาวนาสิงหเขต เจ้าวาสวัดดอนตะโหนด จังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี   ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๑. 
๘ สัมภาษณ์  พระครูโสภิตบุญญาคม เจ้าคณะต าบลอินทร์บุรี  อ าเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี,  ๙  

มกราคม  ๒๕๖๐. 



๙๘ 
 

 ๑.๒ สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน   
 จากข้อมูลของกรมการปกครอง พบว่า ในปีพ.ศ.๒๕๕๙ (พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ทีท่ าการ
ปกครองจังหวัดสิงห์บุรี ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙) มีประชากรเด็กและเยาวชน ตั้งแต่แรก
เกิด ถึง ๑๕ ปี  รวมแยกเป็นชาย ๑๘,๕๖๒ คน เป็นหญิง ๑๗,๔๓๒ คน เป็นชายมากกว่ากลุ่มหญิง
เล็กน้อย ส่วนใหญ่อยู่ในระบบโรงเรียน มีจ านวนน้อยอยู่นอกระบบโรงเรียน แม้กระนั้นก็ตามยังพบ
ปัญหาเด็กและเยาวชน จากสถิติของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรีระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม 
พ.ศ.๒๕๕๔ – ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ จ านวน ๑๙ คน แบ่งเป็น พฤติกรรมไม่เหมาะสม ตั้งครรภ์
ไม่พึงประสงค์ต้องการให้เด็กเข้าสถานสงเคราะห์  เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้  
ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕  ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ จ านวน ๓๙ คน แบ่งเป็น   
พฤติกรรมไม่เหมาะสม  ต้องการฝากเด็กเข้าสถานสงเคราะห์ เด็กถูกทอดทิ้ง ปล่อยปละละเลย เด็กที่
ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้ หนีเรียน ติดเกม 
 ๑.๓ สถานการณ์การด้านเด็กและเยาวชนกับคุณธรรม จริยธรรม 
 สถานการณ์การติดเกมของเด็กและเยาวชน ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรี 
สะท้อนคุณธรรม  จริยธรรมของเด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี  ด้านครอบครัว เด็ก
และเยาวชน ครอบครัวมีเวลาพูดคุยกัน มีการบอกรักกันระหว่างพ่อ แม่ลูกเป็นปกติ๙ ส าหรับด้านสื่อ 
เด็กและเยาวชนใช้ Facebook, Google plus, Line, Skype และ Social Media ต่าง ๆ ติดตาม
ข่าวสารทางเว็บไซต์๑๐ 
 ด้านศาสนา เด็กและเยาวชน เชื่อในการท าดีต้องได้ดี ท าชั่วต้องได้ชั่ว๑๑ ส่วนความคิดเห็น 
ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในชีวิตประจ าวัน เอ้ือเฟ่ือเผื่อแผ่ จิตสาธารณะ เด็กและเยาวชน๑๒ 
ช่วยเหลือผู้อ่ืน เมื่อมีโอกาส บริจาคหรือเสียสละ ทรัพย์สิน สิ่งของและเวลา ให้กับผู้ที่ต้องการ ความ
ช่วยเหลือหรือผู้ด้อยโอกาส๑๓   

                                                 
๙ สัมภาษณ์  พระครูโสภณโพธิธรรม  รองเจ้าคณะอ าเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี,  ๙ มกราคม 

๒๕๖๑. 
๑๐ สัมภาษณ์  นายณรงค์เดช  ชัยเนตร  ผู้อ านวยการส านักงานพระครูพุทธศาสนา  จังหวัดสิงห์บุรี,  

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๑๑ สัมภาษณ์  พระครูนาคคิตถ์คณาภิรักษ์  เจ้าคณะอ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี,  ๑๓ มกราคม 

๒๕๖๑. 
๑๒ สัมภาษณ์  พระครูวิชิตวุฒิชัย  เจ้าคณะอ าเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี ,   ๒ มกราคม 

๒๕๖๑. 
๑๓ สัมภาษณ์  พระครูภาวนาวรนุรักษ์ วิ. ดร. เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บ ารุงหนองลี จังหวัดสิงห์บุรี,   ๓๐ 

ธันวาคม ๒๕๖๐. 



๙๙ 
 

 ด้านการอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพผู้ใหญ่ มีสัมมาคารวะ เด็กและเยาวชน มีความคิดเห็น  
คือ ไหว้พ่อแม่หรือผู้อาวุโสกว่าเมื่อได้พบเจอ๑๔ พูดจาสุภาพเรียบร้อยกับผู้อาวุโสกว่าในทุกโอกาส  
ด้านความซื่อสัตย์ ไม่คดโกง เด็กและเยาวชนมีความคิดเห็น แต่ฉันยินดีให้สินบน หากท าให้งานเสร็จ
เร็วขึ้น๑๕  และพร้อมขอโทษ ขอบคุณ ยอมรับผิด ให้อภัย เด็กและเยาวชน มีการระมัดระวังตนเอง 
ไม่ให้มีการถูกเนื้อต้องตัวกับเพ่ือนต่างเพศเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง คือ มีแฟนหรือมีกิ๊ก
หลายคน๑๖ 
 การประเมินสถานการณ์การติดเกมของเด็กและเยาวชน พบว่า ระดับการติดเกมที่อยู่ใน
ระดับปกติซึ่ง  ยังไม่มีปัญหาในการเล่นเกม ระดับการติดเกมที่อยู่ในระดับคลั่งไคล้ ซึ่งเด็กเหล่านี้จะ
เริ่มมีปัญหาในการเล่นเกม ซึ่งเด็กมีปัญหาในการเล่นเกมมาก๑๗   
 สถานการณ์ปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรี พบว่า  เคย
ทดลองยา  เสพติด ยาเสพติดที่เคยทดลองครั้งแรก บุหรี่ เหตุผลที่เริ่มทดลองยาเสพติดครั้ง แรก ตาม
เพ่ือนๆ พ่ีๆ ในกลุ่ม เคยเห็นเพ่ือนหรือคนในชุมชนหรือในหมู่บ้านเสพยาเสพติด  ประเภทบุหรี่  เคย
เห็นเพ่ือนหรือคนในชุมชนหรือในหมู่บ้านจ าหน่ายยาเสพติดประเภทบุหรี่  เคยเห็นเพ่ือนหรือคนใน
ชุมชนหรือในหมู่บ้านผลิตยาเสพติดประเภทบุหรี่ เคยเห็น เพ่ือนหรือคนอ่ืนใช้ชุมชนหรือหมู่บ้านเป็น
แหล่งพักยาเสพติดประเภทบุหรี่ ๑๘ 
 จังหวัดสิงห์บุรี มีสถานการณ์ปัญหายาเสพติดคงอยู่ในระดับเบาบาง แต่ปัญหาการแพร่
ระบาดของ ยาเสพติดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีผู้เสพรายใหม่เพ่ิมเข้ามาในวงจรอย่างต่อเนื่ อง๑๙  
ผู้ผ่านการบ าบัดบางรายยังไม่เลิกพฤติกรรม ผู้เสพ/ผู้ค้ารายเก่าเมื่อพ้นโทษออกมา หรืออยู่ระหว่าง
การประกันตัวยังไม่เลิกพฤติกรรม๒๐ ส่วนมากอยู่ในอาชีพกลุ่มผู้รับจ้าง โรงงาน ภาคการเกษตร และ
ว่างงาน การจับกุมไม่ท าให้ปริมาณตัวยาลด หรือความต้องการของผู้เสพลด ส าหรับตัวยาที่ระบาด

                                                 
๑๔ สัมภาษณ์  พระครูวิริยโสภิต  เจ้าคณะอ าเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี,   ๒ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๕ สัมภาษณ์  นางลัดดา  หงสุรพันธุ์  วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี,  ๒๗ ธันวาคม 

๒๕๖๐. 
๑๖ สัมภาษณ์  พระครูวิธานปริยัติคุณ  เจ้าคณะอ าเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี,   ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๑๗ สัมภาษณ์  พระครูอนุกูลกัลยาณกิจ, ดร.  เจ้าอาวาดวัดห้อยเจริญสุข  จังหวัดสิงห์บุรี,    ๒๙ 

ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๑๘ สัมภาษณ์  นายกิตติศักดิ์  แก้ววิเชียร  นักวิชาการศาสนาช านาญการ จังหวัดสิงห์บุรี,  ๒๗ 

ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๑๙ สัมภาษณ์  ดร.สุเมธี จันทร์หอม,  ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บรุี,  ๓ มกราคม ๒๕๖๑. 
๒๐ สัมภาษณ์  ดร.นุชนารถ  ยิ้มจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าอิฐ จังหวัดสิงห์บุรี,   ๒๓ มกราคม 

๒๕๖๑. 



๑๐๐ 
 

ยังคงเป็นยาบ้าที่ระบาดในพ้ืนที่  และสถิติคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก จะเห็นได้ว่าจ้านวนคดีอุบัติเหตุ
จราจรมีแนวโน้มสูงขึ้น สาเหตุหลักคือ เมาแล้วขับ๒๑  
 อีกประการหนึ่ง เนื่องจากมีทางหลวงหมายเลข ๓๒ (สายเอเชีย) ผ่านจังหวัดสิงห์บุรี ท้า
ให้มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุและความปลอดภัยในชีวิต  จากการเก็บข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ช่วงปกติตลอดปี ย้อนหลัง ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  ๒๕๕๗ พบว่า ๕ สาเหตุแรกที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมาก
ที่สุด คือ ขับรถเร็วเกินก าหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด เมาสุรา มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย และมีสิ่งกีดขวาง
ถนน 
 ๑.๔ สถานการณ์วัดจังหวัดสิงห์บุรีกับส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
  จังหวัดสิงห์บุรีมีวัดในศาสนาพุทธ จ านวน ๑๗๘ แห่ง โบสถ์คริสต์ ๒ แห่ง วัดคริสต์ ๑ 
แห่ง มัสยิด ๒ แห่ง จ านวนผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๘.๘๐ จ านวนผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 
๑.๐๒ จ านวนผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ ๐.๑๘   
  มีพระอารามหลวง  วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร(พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) 
ต าบลจักรสีห์ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี  วัดพิกุลทอง(พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ต าบลพิกุลทอง 
อ าเภอท่าช้าง  วัดโบสถ์ (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ต าบลอินทร์บุรี อ าเภออินทร์บุรี 
(ธรรมยุติกนิกาย)  เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม๒๒ ท าให้วิถีชีวิตค่านิยมของคนใน
สังคมเปลี่ยนไปตามปัจจัยเหล่านั้น  
  บทบาทของวัดก็มีสถาบันที่เกิดใหม่มาท าหน้าที่แทน เช่น โรงเรียนเข้ามาท าหน้าที่ให้
การศึกษา โรงพยาบาล สาธารณสุข ท าหน้าที่รักษาพยาบาล สถานบันเทิง  เป็นสถานที่พบปะ
เยาวชน๒๓ ท าให้วัดถูกละเลยจากชุมชน  แต่เมื่อมีโครงการพัฒนาวัดทั่วพระราชอาณาจักร ให้วัดต่าง 
ๆ ได้เห็นเป็นตัวอย่างของการพัฒนา เพ่ือจะได้ด าเนินการพัฒนาตนเองโดยความร่วมมือกันระหว่าง
พระสงฆ์และสัปบุรุษของวัด  
  กรมการศาสนาจะสนับสนุนในทางวิชาการตามสมควร   วัดมีความสะอาด ร่มรื่น สงบ 
สว่าง และสร้างความสุข  รวมทั้งเป็นสถานที่ด าเนินกิจกรรมด้านต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  

                                                 
๒๑ สัมภาษณ์  พระครูสุวรรณวิโรจน์  เจ้าคณะอ าเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี,    ๒๗ ธันวาคม 

๒๕๖๐. 
๒๒ สัมภาษณ์  พระครูสุวรรณวิโรจน์  เจ้าคณะอ าเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี,    ๒๗ ธันวาคม 

๒๕๖๐. 
๒๓ สัมภาษณ์  พระครูอนุกูลกัลยาณกิจ, ดร.  เจ้าอาวาดวัดห้อยเจริญสุข  จังหวัดสิงห์บุ รี ,  

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐. 



๑๐๑ 
 

และยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทางวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
ของชุมชน๒๔ 
  การประสานงานความร่วมมือในการจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน   ระหว่าง บ้าน วัด 
โรงเรียน ซึ่งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้น าหลักการมีส่วนร่วม “บวร” คือ บ้าน วัด 
โรงเรียน และราชการ  มาขับเคลื่อนการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในทุกด้านในโครงการ 
“วัดพัฒนาต้นแบบ”๒๕  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  ได้จัดการอบรมค่ายอบรมแกนน าสภา
นักเรียนให้แก่พระสงฆ์ผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน ประธานสภานักเรียน  กรรมการและ เลขานุการ
สภานักเรียนของโรงเรียน  ขยายโอกาส โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี โรงเรียนอนุบาล บางระจัน และ
โรงเรียนวัดโบสถ์(อินทร์บุรี) เมื่อวันที่ ๒๗ –๒๘  มิถุนายน ๒๕๕๙  จ านวน ๒๓๕  คน  ณ ค่ายลูกเสือ
คุณธรรมวัดพิกุลทอง อ าเภอท่าช้าง  จังหวัดสิงห์บุรี  เป็นเวลา ๒ วัน ๑ คืน  เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
เครือข่ายสภานักเรียนให้เกิดขึ้น ในระดับโรงเรียน และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างเข้มแข็งและ
เสริมสร้างทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันทางสังคมให้นักเรียนแกนน าสภา นักเรียนและขยายผลสู่นัก เรียน
ในสถานศึกษา นั้น มี พระสงฆ์และนักเรียน รายงานเข้ารับการอบรม  จ านวน ๒๔๘ คน จาก
เป้าหมาย ๒๓๕  คน จึงสูงกว่าเป้าหมาย๒๖ 
  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จังหวัดสิงห์บุรี 
ไดด้ าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้๒๗ 
  ๑) โครงการผลิตสื่อ “ ค่านิยมพ้ืนฐาน ๕ ประการ ” จังหวัดสิงห์บุรี ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๗  กิจกรรมที่ด าเนินการ  ๑. จัดท าบทประพันธ์เพลง และแหล่ “ค่านิยมพ้ืนฐาน ๕ ประการ” 
๒. จัดท าส าเนาซีดีเพลง และแหล่ “ค่านิยมพ้ืนฐาน ๕ ประการ” จ านวน ๒๐๐ ชุดผลการด าเนินงาน  
ประชาสัมพันธ์ ซีดีเพลงและแหล่ “ค่านิยมพ้ืนฐาน ๕ ประการ” ให้แก่ สถานศึกษา สถานีวิทยุทุกแห่ง 
อบต. เทศบาล คณะอนุกรรมการ และผู้ที่เก่ียวข้อง จ านวน ๒๐๐ ชุด 

                                                 
๒๔ สัมภาษณ์  พระครูสถิตธรรมาลังการ ดร. เจ้าอาวาสวัดประดับ จังหวัดสิงห์บุรี,  ๒ มกราคม 

๒๕๖๑. 
๒๕ สัมภาษณ์  พระครูวิริยโสภิต  เจ้าคณะอ าเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี,   ๒ มกราคม  ๒๕๖๑. 
๒๖ สัมภาษณ์  นางลัดดา  หงสุรพันธุ์  วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี,  ๒๗ ธันวาคม 

๒๕๖๐. 
๒๗ สัมภาษณ์  ดร.นุชนารถ  ยิ้มจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียน วัดท่าอิฐ จังหวัดสิงห์บุรี,  ๒๓ มกราคม 

๒๕๖๑ 



๑๐๒ 
 

  ๒) จัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เข้าวัดปฏิบัติธรรม รักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและวัฒนธรรม๒๘  
  ๓) โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล  
เฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙  กิจกรรมที่ด าเนินการ  ๑. ท าบุญตักบาตรพระสงฆ์  ๒. พิธีลง
นามถวายพระพร  ๓. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  ๔. ปฏิบัติ
ธรรมเจริญจิตภาวนา เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล  ๕. พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ผลการ
ด าเนินงาน  เด็ก เยาวชน ประชาชน ทุกหมู่เหล่า ได้แสดงถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา   
พระมหากษัตริย์ จ านวน ๒,๐๐๐ คน๒๙ 
  ๔) โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ศาสนพิธีส าหรับข้าราชการ ผู้น าชุมชนและประชาชน   
จังหวัดสิงห์บุรี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  กิจกรรมที่ด าเนินการ  จัดอบรมให้ความรู้ศาสนพิธี
ส าหรับข้าราชการ ผู้น าชุมชนและประชาชน ณ ศาลาเอนกประสงค์ศรัทธาภิรม ต าบลม่วงหมู่ อ าเภอ
เมืองสิงห์บุรี เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ผลการด าเนินงาน  ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๕๐ คน 
มีความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติศาสนพิธี รัฐพิธี และพิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  ๕) โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจ าปี ๒๕๕๙ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ  ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ๑. ท าบุญตักบาตร  ๒. มอบทุนการศึกษาตาม
โครงการสิงห์บุรีสร้างเยาวชนคนดีสู่สังคมไทย  ๓. ประกวดบรรยายธรรมนักเรียน  ๔. ประกวดสวด
มนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ ๕. จัดนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา  ๖. คณะสงฆ์
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จ านวน ๕๐๐ ทุน  ๗. เวียนเทียน  ๘. อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จาก
วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ไปประดิษฐานณ วัดเจ้าคณะอ าเภอ ทุกอ าเภอ  ผลการด าเนินงาน  เด็ก 
เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม และน าหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาและไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน๓๐ 
  ๖) วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาอย่าง “วันมาฆบูชา” “โครงการวัดสร้างสุข” ที่สมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ร่วมมือกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ด าเนินโครงการเพ่ือพัฒนารูปแบบและแนวคิดของ ๕ส ซึ่งประกอบไปด้วย สะสาง สะดวก สะอาด 

                                                 
๒๘ สัมภาษณ์  พระครูสุทธาภิรักษ์  เจ้าวาสวัดสิงห์สุทธาวาส จังหวัดสิงห์บุรี,  ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๒๙ สัมภาษณ์  พระมหาอุไร  อาตาปโก  เจ้าอาวาสวัดข่อยสังฆาราม  จังหวัดสิงห์บุรี,   ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๐. 
๓๐ สัมภาษณ์  พระครูอนุกูลกัลยาณกิจ, ดร.  เจ้าอาวาดวัดห้อยเจริญสุข  จังหวัดสิงห์บุรี,    ๒๙ 

ธันวาคม ๒๕๖๐. 



๑๐๓ 
 

สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย ลงสู่บริบทของวัด๓๑ เพ่ือส่งเสริมให้วัดเป็นพ้ืนที่แบบอย่าง ทั้งด้าน
กายภาพและด้านจิตใจ อันเป็นการขยายผลแนวคิดของ ๕ส สู่ประชาชนทั่วไปโดยมีในการถ่ายทอด 
เพ่ือให้สังคมไทยตื่นตัวเรื่องการช่วยเหลือสังคม ท าให้เกิดสังคมสุขภาวะ ส่งเสริม ให้เกิดการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเพ่ือน าไปสู่สังคมที่มีความสุข๓๒ 
  การพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่สัปปายะ ด้วยความร่วมมือระหว่างสามประสาน คือวัด ชุมชน 
และบริษัทเอกชนที่มีองค์ความรู้ด้านการจัดการแบบ ๕ส มาใช้เพ่ือสร้างความสัปปายะ เป็นอยู่ที่สบาย 
คือท าให้วัดเป็นอาราม รื่นรมย์เจริญตาเจริญใจแก่ผู้พบเห็นเป็นระเบียบ๓๓ กลางของชุมชนด้าน
จิตใจ๓๔ และสนับสนุนให้พระสงฆ์เป็นผู้น ากระแสในเรื่อง ๕ส  
  สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์กร ทั้งด้านสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุข
ภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญา  โครงการประชารัฐวัดสร้างสุข อธิบายว่า หลักการของ ๕ส 
ประกอบไปด้วย สะสาง คือ เน้นการจัดระบบ ลดสิ่งที่ไม่จ าเป็นเพ่ือให้เกิดความพอดี สะดวก คือ เน้น
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพ่ิมความชัดเจนเพ่ือความรวดเร็ว สะอาด คือ เน้นตรวจสอบ เพ่ือค้นหา
สิ่งที่ผิดปกติเพ่ือความพร้อมใช้และความปลอดภัย  
  สร้างมาตรฐาน คือเน้นรักษาสภาพ เพ่ือให้ทุกคนสามารถท างานแทนกันได้อย่างถูกต้อง 
สร้างวินัย คือ เน้นความเข้าใจและความร่วมมือ เพ่ือสร้างความสามัคคีและความยั่งยืน๓๕  สภาพของ
วัดส่วนใหญ่ยังขาดการดูแลรักษา เช่น ห้องน้ าไม่สะอาด ช ารุดไม่พร้อมใช้งาน คลังที่ญาติโยมเบิกยืม
ของไปใช้ในงานเทศกาลต่างๆ ไม่ได้ถูกจัดให้เป็นระเบียบ ง่ายต่อการเบิกใช้และน ากลับมาคืนให้คง
สภาพเดิม สภาพการใช้วัสดุอุปกรณ์ ไม่มีการเก็บเข้าที่ ไม่มีป้ายชี้บ่ง ไม่มีมาตรฐานในการใช้ให้ผู้มาใช้
สถานที่และญาติโยมปฏิบัติตาม  

                                                 
๓๑ สัมภาษณ์  พระครูสถิตธรรมาลังการ ดร. เจ้าอาวาสวัดประดับ จังหวัดสิงห์บุรี,   ๒ มกราคม 

๒๕๖๑. 
๓๒ สัมภาษณ์  พระครูภาวนาวรนุรักษ์ วิ. ดร. เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บ ารุงหนองลี จังหวัดสิงห์บุรี,   ๓๐ 

ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๓๓ สัมภาษณ์  นายณรงค์เดช  ชัยเนตร  ผอ.ส างานพระครูพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี,  ๒๙ ธันวาคม 

๒๕๖๐. 
๓๔ สัมภาษณ์  พระมหาอุไร  อาตาปโก  เจ้าอาวาสวัดข่อยสังฆาราม จังหวัดสิงห์บุรี,  ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๐. 
๓๕ สัมภาษณ์  พระครูสุวรรณวิโรจน์ เจ้าคณะอ าเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี,   ๒๗ ธันวาคม 

๒๕๖๐. 



๑๐๔ 
 

  การท าสถานที่ให้วัดสะอาด สงบ เหมาะกับการเป็นสถานที่สัปปายะ เมื่อสถานที่ดี พระก็
มีสุขภาพดีไปด้วย ประชาชนก็รู้สึกเป็นสุขใจ เมื่อได้เข้าวัดท านุบ ารุงวัด จึงเป็นที่มาของค าว่า “วัด
สร้างสุข”๓๖ 
  ๑.๕ วัดต้นแบบและศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดจังหวัด
สิงห์บุรี 
  วัดต้นแบบและศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดจังหวัดสิงห์บุรี  มี
กิจกรรม อบรมเยาวชนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม  ควบคู่กับการถ่ายทอดประสบการณ์การจัด
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่พระสงฆ์และผู้สนใจ  ซึ่งวัดต้นแบบส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับเยาวชน ของวัด  มีดังนี ้
  วัดพิกุลทอง ตั้งอยู่เลขท่ี ๙๓ หมู่ที่ ๓ ต าบลพิกุลทอง อ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี สังกัด
คณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๓๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
ครั้งหลังเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๕.๕๙ เมตร ยาว ๒๙-๔๕ 
เมตร ต่อมาได้รับการยกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง และในปี พ.ศ.๒๕๓๕ ได้รับยกฐานะวัดขึ้นเป็นพระ
อารามหลวงชั้นตรี  พระอุโบสถ ลักษณะเป็นแบบอาคารทรงไทยประยุกต์  ศาลาการเปรียญ สร้าง
ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กปนไม้ เป็นอาคารสองชั้น ใช้เป็นที่บ าเพ็ญกุศล และประกอบพิธีกรรมต่างๆ 
ชั้นล่างใช้เป็นสถานที่ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรในการจัดประชุมต่างๆ พร้อมกับทาง
หน่วยงานราชการที่มาของสถานที่จัดประชุม สัมมนาอยู่เป็นประจ า  ภายในวัด ดังนี้ หอสวดมนต์ 
วิหาร หอไตร โรงเรียนพระปริยัติธรรม หอเวช ศาลาบ าเพ็ญกุศล ฌาปนสถาน ศาลารับรองแขก ที่พัก
สงฆ์ หอประชุม โรงครัว หอฉัน ศาลาพักร้อน ห้องสมุดประชาชน ศาลประชุมและปฏิบัติธรรม ที่พัก
สายตรวจ โรงเรือยาว เป็นต้น 
   กศน.อ าเภอเมือง สิงห์บุรี  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม  เพ่ือให้
นักศึกษา กศน. ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตนตามวิถีแบบชาวพุทธและสามารถน าหลักธรรมทางศาสนา
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  สภาพสังคมไทยในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่ามีความเจริญก้าวหน้า
ในการพัฒนาประเทศด้านเทคโนโลยีจนก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน  ประชาชนส่วนใหญ่
ได้รับความสะดวกสบายทางวัตถุมากขึ้น ขณะเดียวกันความเสื่อมทางด้านจิตใจก็ทวีความรุนแรงมาก
ขึ้นจนน่าวิตก  เด็กและเยาชนเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า  เยาวชนที่มี
คุณภาพนอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสติปัญญาที่ดีแล้ว ยังต้องมีคุณธรรม จริยธรรม  
อันเป็นองค์ประกอบส าคัญในการด าเนินชีวิตที่สมบูรณ์อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข๓๗  

                                                 
๓๖ สัมภาษณ์  พระครูวิธานปริยัติคุณ  เจ้าคณะอ าเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี,   ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๓๗ สัมภาษณ์  พระครูโสภิตจิตสังวร  เจ้าอาวาสวัดโฉมศรี จังหวัดสิงห์บุรี,  ๘ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๐๕ 
 

  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข  ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมและปลูกฝังให้ ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตนเองอย่างเต็มศักยภาพตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็น
สิ่งที่ดีงามมีความส าคัญในการด าเนินชีวิตของเยาวชน  พระพุทธศาสนาถือเป็นแหล่งรวมสรรพค าสอน
และระบบจริยธรรมของสังคมไทย๓๘ เยาวชนควรได้รับการศึกษาเรียนรู้ค าสอนทางพระพุทธศาสนา
และแนวปฏิบัติของชาวพุทธเพ่ือเตรียมตัวให้พร้อมส าหรับการด าเนินชีวิตและบทบาทหน้าที่ที่พึง
ปฏิบัติในสังคม  
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมือง สิงห์บุรี  ๓๙  เห็นถึง
ความส าคัญของคุณธรรมอันจะเป็นเครื่องมือส าคัญที่พัฒนาให้เยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพและเต็ม
เปี่ยมด้วยคุณธรรม จึงจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาจิตให้แก่นักศึกษา กศน.  ตามโครงการ 
“ค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต” ให้รู้จักควบตนเอง รู้จัก ลด ละ เลิก สิ่งที่ไม่ดีงาม 
มุ่งประพฤติแต่สิ่งที่ดีงาม รู้หน้าที่ตนเอง  สามารถน าหลักธรรมค าสั่งสอนตามหลักศาสนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และสามารถด ารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  วัตถุประสงค์  เพ่ือให้นักศึกษา กศน. ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตนตามวิถีแบบชาวพุทธ  
สามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้   เป้าหมาย  นักศึกษา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน ๑๗๐ คน  มีคุณลักษณะที่ดีงามตามหลักมารยาทชาวพุทธ  และมี
จิตส านึกในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี  
  วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ คณะพระสงฆ์โรงเรียนวัดพิกุลทอง ได้เข้ารับอบรมโครงการ  
“การพัฒนาคุณธรรมในศตวรรษท่ี ๒๑” 
  ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะพระสงฆ์และนักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิชยการและบริหารธุรกิจสิงห์บุรี  เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมและเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ณ วัด
พิกุลทองพระอารามหลวง. อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 
  จังหวัดสิงห์บุรี เพ่ืออบรมนักเรียนต้านภัยยาเสพติด และสร้างค่านิยม ใช้สถานที่วัดพิกุล
ทอง. เป้าหมายนักเรียนขยายโอกาส รุ่นที่ ๑ จาก ๒๑ โรงเรียน นักเรียน ๓๓๖ คน พระสงฆ ์๒๑ ท่าน 

                                                 
๓๘ สัมภาษณ์  นายณรงค์เดช  ชัยเนตร  ผอ.ส างานพระครูพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี,  ๒๙ ธันวาคม 

๒๕๖๐. 
๓๙ สัมภาษณ์  นางลัดดา  หงสุรพันธุ์  วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี,  ๒๗ ธันวาคม 

๒๕๖๐. 



๑๐๖ 
 

และเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์มาให้การอบรมส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัด
อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนของ สพป.๔๐ 
  ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันส าคัญสากลของโลก ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ 
การอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม สัปดาห์วันวิสาขบูชา ณ ส านักปฏิบัติธรรมวัดสิงห์สุทธาวาส แห่งที่ 
๙ ต าบลโพสังโฆ อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  
  ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี. วันนี้ อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนการ
สอนที่มุ่งให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวโรงเรียนคุณธรรมโครงการโรงเรียนประชารัฐ. ศูนย์
ปฏิบัติธรรม วัดพิกุลทอง  นายกิติศักดิ์ แก้ววิเชียร นักวิชาการศาสนาช านาญการ รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี๔๑ เป็นประธานในพิธีการอบรมค่ายคุณธรรม
จริยธรรม สัปดาห์วันวิสาขบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันส าคัญสากลของโลก ประจ าปี ๒๕๖๐ 
โดยด าเนินกิจกรรมปฏิบัติธรรม สนทนาธรรม กลุ่มเป้าหมายคือพุทธศาสนิกชน เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา จ านวน ๑๓๕ คน ระหว่างวันที่ ๓-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ส านักปฏิบัติธรรมวัดสิงห์บุรี
สุทธาวาส แห่งที่ ๙ ต าบลโพสังโฆ อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี๔๒ 
  วัดโฉมศรี เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และเป็นศูนย์กลางใน
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของคนในชุมชน  กิจกรรมที่ด าเนินการโครงการที่ ชื่อกิจกรรม  น าใจ
ให้ไร้ทุกข์ ทุกวันพระ และวันอาทิตย์  ระยะเวลาด าเนินการ  ทุกเดือนตลอดปี  จ านวนผู้ร่วมกิจกรรม  
๔๘๐ รูป/คน  ภาพรวมกิจกรรม ให้เยาวชนและชาวบ้านรับศีล ฟังธรรม และปฏิบัติธรรม 
 ผลส าเร็จที่ได้รับจากการด าเนินการ  ให้เยาวชนและชาวบ้านรับศีล ฟังธรรม และปฏิบัติ
ธรรม และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ขยายผล/พัฒนาต่อยอดเพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชนในชุมชน  ให้เยาวชนและชาวบ้านรับศีล ฟังธรรม และ
ปฏิบัติธรรม และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้   เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีเพ่ือให้ชุมชนน าไป
ปฏิบัติ๔๓ 

                                                 
๔๐ สัมภาษณ์  ดร.นุชนารถ  ยิ้มจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียน วัดท่าอิฐ จังหวัดสิงห์บุรี,  ๒๓ มกราคม 

๒๕๖๑ 
๔๑ สัมภาษณ์  นายณรงค์เดช  ชัยเนตร  ผอ.ส างานพระครูพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี,  ๒๙ ธันวาคม 

๒๕๖๐. 
๔๒ สัมภาษณ์  พระครูสุวรรณวิโรจน์ เจ้าคณะอ าเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี,   ๒๗ ธันวาคม 

๒๕๖๐. 
๔๓ สัมภาษณ์  นางลัดดา  หงสุรพันธุ์  วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี,  ๒๗ ธันวาคม 

๒๕๖๐. 



๑๐๗ 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการโครงการที่ ชื่อกิจกรรม  การจัดกิจกรรมพิธีกรรมทางศาสนา  วัน
มาฆบูชา  จัดกิจกรรม  วันมาฆบูชา  ระยะเวลาด าเนินการ เดือน มีนาคม ๒๕๕๙  จ านวนผู้ร่วม
กิจกรรม ๕๐๐ รูป/คน  ภาพรวมกิจกรรม เพ่ือให้ประชาชน นักเรียนได้ทราบความส าคัญของวัน
มาฆบูชา  ผลส าเร็จที่ได้รับจากการด าเนินการ   พระภิกษุ สามเณร ประชาชน และนักเรียน  
ได้ร่วมงานอย่างปรองดองและสามัคคี  การขยายผล/พัฒนาต่อยอดเพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชนในชุมชน   ให้ประชาชนได้เข้าร่วมและมีส่วนร่วมกับศาสน
สถานเพ่ิมขึ้น  เป็นแบบอย่างที่ดีในพิธีในวันส าคัญทางศาสนาในแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ
น าไปปฏิบัติ 

 กิจกรรมที่ด าเนินการโครงการที่ ชื่อกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี   จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 
๒๕๕๗ – ๒๕๕๙  ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึง ๑ มกราคม ๒๕๕๙  จ านวนผู้
ร่วมกิจกรรม  ๑๔๕ คน  ภาพรวมกิจกรรมให้ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีสติ และห่างไกล
อบายมุข  งบประมาณที่ด าเนินการ ๓,๐๐๐ บาท  ผลส าเร็จที่ได้รับจากการด าเนินการ   ประชาชน 
ผู้เข้าร่วมได้ร่วมสวดมนต์ และได้ห่างจากอบายมุข 

 กิจกรรมที่ด าเนินการโครงการที่ ชื่อกิจกรรม  การจัดกิจกรรมพิธีกรรมทางศาสนา วันวิ
สาข  บูชา จัดกิจกรรม  วันวันวิสาขบูชา  ระยะเวลาด าเนินการ  เดือน มิถุนายน  ๒๕๕๙  จ านวนผู้
ร่วมกิจกรรม ๕๐๐ รูป/คน  ภาพรวมกิจกรรม เพ่ือให้ประชาชน นักเรียนได้ทราบความส าคัญของวันวิ
สาขบูชา  งบประมาณที่ด าเนินการ  ๔,๐๐๐  บาท  ผลส าเร็จที่ได้รับจากการด าเนินการพระภิกษุ 
สามเณร ประชาชน และนักเรียน  ได้ร่วมงานอย่างปรองดองและสามัคคี  ประชาชน และนักเรียน ได้
ท าบุญ ฟังเทศน์ เจริญภาวนา และเวียนเทียนร่วมกัน 

 กิจกรรมที่ด าเนินการโครงการที่ ชื่อกิจกรรม การจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา และวัน
อาสาฬหบูชา  จัดกิจกรรม  วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา   ระยะเวลาด าเนินการ  เดือน 
กรกฏาคม  ๒๕๕๙  จ านวนผู้ร่วมกิจกรรม ๔๕๐ .รูป/คน  ภาพรวมกิจกรรม  ประชาชน นักเรียนได้
ทราบความส าคัญของวันอาสาฬหบูชา  และวันเข้าพรรษา  งบประมาณที่ด าเนินการ  ๔,๐๐๐  บาท  

ผลส าเร็จที่ได้รับจากการด าเนินการ  พระภิกษุ สามเณร ประชาชน และนักเรียน  ได้ร่วมแห่เทียน
พรรษาอย่างปรองดองและสามัคคี  ประชาชน และนักเรียน ได้ท าบุญ ฟังเทศน์ เจริญภาวนา ถวาย
เทียนพรรษา และเวียนเทียนร่วมกัน๔๔ 
  วัดสิงห์สุทธาวาส  ต าบลโพสังโฆ อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  วัดสิงห์สุทธาวาส
เดิมชื่อว่าวัดตะเคียนเพราะมีต้นตะเคียนอยู่เป็นสัญลักษณ์เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.๒๓๙๑ ต่อมาทาง
ราชการย้ายเมืองสิงห์ จากแม่น้ าจักรสีห์มาตั้งอยู่ริมแม่น้ าน้อย ทางด้านใต้ของวัดตะเคียน และคงจะ

                                                 
๔๔ สัมภาษณ์  พระครูสุวรรณวิโรจน์ เจ้าคณะอ าเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี,   ๒๗ ธันวาคม 

๒๕๖๐. 



๑๐๘ 
 

เปลี่ยนชื่อช่วงต่อมา เรียกกันตามชื่อเมืองว่า "วัดสิงห์" ครั้นถึงสมัยของพระมหาเนี่ยมเกิดเมฆ เป็นเจ้า
อาวาสจึงต่อค าท้ายเป็น "วัดสิงห์สุทธาวาส"   
  พระพระสงฆ์วิสุทธาภิรักษ์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๑ 
ท่านได้ปรับปรุงบริเวณวัดอย่างเป็นสัดส่วนชัดเจน โดยแบ่งเป็นเขตพุทธาวาส สังฆาวาส ภายในวัด 
และรอบๆ บริเวณวัด จัดบรรยากาศร่มรื่น สวยงาม โดยจัดสวนหย่อมปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ รอบ
บริเวณวัด ตามต้นไม้จะมีสุภาษิต คติธรรม (ต้นไม้พูดได้) เพ่ือไว้เป็นคติสอนใจ๔๕  ปัจจุบันเป็นส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสิงห์บุรี แห่งที่ ๙ ตามความเห็นชอบของเถรสมาคมว่าด้วยเรื่องการขอจัดตั้ง
ส านัก ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพระและวันส าคัญ
ทางศาสนา และทางวัดยังร่วมกับองค์กรต่างๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติธรรมส าหรับเยาวชน 
ของวัดในสถานศึกษาอยู่เป็นประจ า๔๖ 
  โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมจัดค่ายคุณธรรม ฯ กับนักเรียนใหม่ ม. ๑ และ ม.๔ ณ 
ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดสิงห์สุทธาวาส  พิธีกรของศูนย์ปฏิบัติธรรม ชี้แจงแนวการอยู่ค่ายฯ นักเรียนตั้งใจ
ฟังอย่างมีสติ  ร่มรื่น สะอาด สว่าง สงบ ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรม  นักเรียน พิธีกร เตรียมการมอบลูกศิษย์
ให้พระอาจารย์  นายสันติ ม่วงปาน รอง ผอ.ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ประธานในพิธี  ประธานจุดธูป 
เทียน บูชาพระรัตนตรัย  กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  ประธานกล่าวมอบลูกศิษย์และคณะ
พระสงฆ์ ให้กับพระอาจารย์ในการจัดกิจกรรม  ตัวแทนนักเรียน รับศีล และมอบตัวเป็นลูกศิษย์พระ
อาจารย์  นักเรียนร่วมกันถวายตัวเป็นลูกศิษย์ที่ดีแก่พระอาจารย์  พระพระสงฆว์ิสุทธาภิรักษ์ ประธาน
ฝ่ายสงฆ์รับคณะพระสงฆ์นักเรียนเป็นลูกศิษย์  พระวิทยากร เริ่มกิจกรรมจากง่ายไปหายาก จาก
ธรรมดาสู่ความลึกซึ้ง๔๗ 
  วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร  เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ในต าบลจักรสีห์ 
สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ภายในวิหารเป็นทีประดิษฐานพระพุทธรูป
ไสยาสน์ขนาดใหญ่ มีพุทธลักษณะแบบสุโขทัยที่มีความงดงามมาก มีความยาว ๔๗ เมตร ๔๒ 
เซนติเมตร (๑ เส้น ๓ วา ๒ ศอก ๑ คืบ ๗ นิ้ว) ลักษณะพระพักตร์ หันไปทางทิศเหนือ พระเศียรหัน
ไปทางทิศตะวันออก  นอกจากนี้ยังมี พระกาฬ เป็นพระพุทธรูปศิลาลงรักปิดทอง และพระแก้ว พระ
หล่อนั่งขัดสมาธิเพชรอันศักดิ์สิทธิ์และมีพระพุทธลักษณะงดงาม ทั้งพระกาฬและพระแก้วสร้างในสมัย
รัชกาลที่ ๕ ใช้เป็นพระประทานในการถือน้ าพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการ ด้านหน้าวิหารมีต้นสาละ

                                                 
๔๕ สัมภาษณ์  พระครูสุทธาภิรักษ์  เจ้าวาสวัดสิงห์สุทธาวาส จังหวัดสิงห์บุรี,  ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๔๖ สัมภาษณ์  นางลัดดา  หงสุรพันธุ์  วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี,  ๒๗ ธันวาคม 

๒๕๖๐. 
๔๗ สัมภาษณ์  นายณรงค์เดช  ชัยเนตร  ผอ.ส างานพระครูพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี,  ๒๙ ธันวาคม 

๒๕๖๐. 



๑๐๙ 
 

ลังกาใหญ่ต้นไม้ส าคัญในพระพุทธศาสนาผลิดอกบานสะพรั่งหลายต้น ทางวัดยังมีการอบรมธรรมะ
และวิปัสสนาในวันที่ ๔-๑๐ ของทุกเดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย๔๘ 
  วัดเสาธงทอง ต าบลบางมัญ อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เปิดโครงการ
เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสติด วันที่  ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ นายชโลธร ผาโครต 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธาน เปิดโครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด
จังหวัดสิงห์บุรี ณ วัดเสาธงทอง ต าบลบางมัญ จังหวัดสิงห์บุรี โดย นาย รังสรรค์ ตันเจริญ ปลัดจังหวัด
สิงห์บุรี ผู้จัดฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้กล่าวว่า ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ
ให้ด าเนินการตามยุทธศาตร์ป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาให้เป็นรูปธรรม ในการป้องกันแก้ไข
ปัญหากลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา ซึ่งจังหวัดสิงห์บุรี ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ไม่ให้เยาวชนไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
   ทั้งนี้ การอบรมมีเยาวชนจาก ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี อ าเภอละ ๑๐ คน รวมจ านวน ๖๐ คน ก าหนดการอบรมตั้งแต่วันที่ ๒๔-๒๖ 
เมษายน ๒๕๕๙ เป็นเวลา ๓ วัน ๒ คืน ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระพระสงฆ์
ถาวรธรรมมาภรณ์ เจ้าคณะต าบลบางมัญ เขต ๒ เจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง ให้ใช้สถานที่ส าหรับการ
ฝึกอบรม ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ วิทยากรได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆ  
ส านักงาน ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สาธารณสุข  คุมประพฤติ จังหวัดสิงห์บุรี และชุดพระสงฆ์ฝึก
จากฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับ กองร้อยบังคับการ บก.อส.จังหวัดสิงห์บุรี อบรมเยาวชนให้มีระเบียบ
วินัย มีความเป็นผู้น า และมีความพร้อมเป็นแกนน าการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน 
ชุมชน สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กลุ่มเยาวชนที่เข้ารับการอบรม โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรม และ
ห่างไกลจากยาเสพติด๔๙ 
  วัดอัมพวัน อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นชื่อเดิมมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา ศิลาจารึก
ในอุโบสถหลังเก่าจารึกเป็นภาษาจีนว่า คนจีนได้สร้างอุโบสถวัดอัมพวันป้ายวัดอัมพวัน สมัยเหม็งเชี้ยว 
คนจีนได้น าเรือก าปั่นมาท าการค้าขายกับสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมืองลพบุรี มากับฝรั่งชาติ
ฮอลันดา จอดหน้าวัดอัมพวัน ได้สร้างโบสถ์วัดอัมพวัน สมัยเจ้าอาวาสวัดอัมพวันชื่อ พระพระสงฆ์
ญาณสังวร อายุ ๙๙ ปี สร้างโบสถ์เสร็จแล้ว ฝรั่งเพ่ือนคนจีนได้ขอพระราชทาน พระหน้าปรกหินทั้ง
สององค์จากสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ให้คนจีนเอาไว้ในโบสถ์ จนถึงการสร้างโบสถ์หลังใหม่มา
จนถึงทุกวันนี้ 

                                                 
๔๘ สัมภาษณ์  ดร.นุชนารถ  ยิ้มจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียน วัดท่าอิฐ จังหวัดสิงห์บุรี,  ๒๓ มกราคม 

๒๕๖๑ 
๔๙ สัมภาษณ์  นายณรงค์เดช  ชัยเนตร  ผอ.ส างานพระครูพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี,  ๒๙ ธันวาคม 

๒๕๖๐. 



๑๑๐ 
 

  หลักการสอนเน้นสอนวิปัสสนากรรมฐาน กล่าวโดยทั่วไปว่า  เป็นเรื่องของการศึกษาชีวิต  
เพ่ือจะปลดเปลื้องความทุกข์นานาประการ ออกเสียจากชีวิต  มิใช่เป็นเรื่องของการนั่งหลับตา เพ่ือให้
เห็นภาพวิจิตรพิสดาร หรือเพ่ืออิทธิฤทธิ์ใดๆ  เป็นเรื่องของการค้นหาความจริงวันรับผู้ปฏิบัติธรรม 
ประชาชนทั่วไปทุกๆ ท่านที่มีศรัทธาสามารถเข้าลงทะเบียนปฏิบัติธรรมได้ทุกวัน ตลอดปี (ไม่มี
วันหยุด) โดยลงทะเบียนได้ในวันมาปฏิบัติก่อน ๑๖.๐๐ น. (ไม่ต้องจองล่วงหน้า)  ส าหรับผู้มาใหม่มี
พระอาจารย์ สอนแนะน าการปฏิบัติทุกวัน ชาวต่างชาติมีพระอาจารย์สอนแนะน าเป็นภาษาอังกฤษ
สตรีมีครรภ์ ไม่ควรมาปฏิบัติธรรม   
  ทางวัดอัมพวันจะจัดที่พักและอาหารให้ผู้ปฏิบัติธรรม รวมถึงหากไม่มีชุดก็จะให้ยืม โดยไม่
เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  ผู้สนใจควรเข้าลงทะเบียนตามวันดังต่อไปนี้  ๑) วันศุกร์ (๓ วัน)  ส าหรับผู้ที่
ต้องการมาปฏิบัติธรรม ๓ วัน ทางส านักจะรับสมัครทุกวันศุกร์ ต้องอยู่ปฏิบัติธรรม วันศุกร์ เสาร์ 
อาทิตย ์ ๒) วันโกน (๗ วัน)  ส าหรับผู้ที่ต้องการมาปฏิบัติธรรม ๗ วัน ทางส านักจะรับสมัครทุกวันโกน 
(วันก่อนวันพระ ๑ วัน) ต้องอยู่ปฏิบัติธรรมต่อเนื่อง ๗ วัน  ๓) ทุกวัน  หากผู้ต้องการปฏิบัติไม่สามารถ
มาตรงวันศุกร์หรือวันโกนได้ สามารถมาสมัครได้ทุกวัน โดยลงทะเบียนได้อย่างน้อย ๓ วัน แต่ไม่เกิน 
๗ วัน  หากมาไม่ตรงกับวันศุกร์และวันโกนจะไม่มีพิธีรับศีล๕๐ 
  สิ่งที่ควรเตรียม  ผู้ปฏิบัติควรเตรียมสิ่งของดังต่อไปนี้  ๑) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ
บัตรที่แสดงเฉพาะบุคคล  ๒) ของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็น  เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ เป็นต้น (ควรงดเว้น
การสวมใส่เครื่องประดับ)  ๓) ชุดปฏิบัติธรรมสีขาว  ชาย กางเกงขายาวสีขาว เสื้อแขนสั้นสีขาวหญิง 
เสื้อแขนยาว ผ้าถุงสีขาว สไบสีขาว  ในกรณีที่ท่านไม่สามารถหาชุดขาวได้ ทางวัดมีให้ยืม ครบทุก
อย่าง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  ๔) ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  เพราะหลวง
พ่อจรัญฯ ได้เป็นผู้อนุเคราะห์ในเรื่องของที่พักพร้อม โดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ขอเพียง
ตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเดียว  “ถ้าท่านตั้งใจปฏิบัติธรรม โดยกินน้อย พูดน้อย นอนน้อย ท าความเพียร
ให้มาก  แล้วไม่สนใจใครทั้งหมด ตัดปริโพธกังวลให้หมด  (พะว้าภวังค์ ห่วงโน่น ห่วงนี่ ห่วงนั่น)  ท่าน
จะไม่ขาดทุน 
  ขั้นตอนการเข้าปฏิบัติธรรม  ๑. มาลงทะเบียนเข้าปฏิบัติใน วันศุกร์ หรือ วันโกน ก่อนสี่
โมงเย็น ( ๑๖.๐๐ น.)  จุดลงทะเบียนขั้นที่ ๑  ๒. ติดต่อเจ้าหน้าที่ขอทราบระเบียบปฏิบัติและใบ
ลงทะเบียน  จุดลงทะเบียนขั้นที่ ๒  ๓. ส่งใบลงทะเบียนพร้อมบัตรประชาชนหรือใบขับขี่รถยนต์   
จุดลงทะเบียนขั้นที่ ๓  ๔. รับบัตรและขอยืมชุดขาว (ถ้าไม่มี คนละไม่เกิน ๒ ชุด)  จุดลงทะเบียนขั้นที่ 
๔ ๕. เข้าท่ีพักให้ถูกต้อง ตรงตามที่ระบุในบัตร  ๖. ไปรับประทานอาหารที่โรงทานฆราวาส (ศาลาหอ
ฉันท์ใหม่)  ๗. ศึกษาระเบียบและตารางเวลาปฏิบัติธรรม ค าบูชาพระ, ศีล บทสวดมนต์ ท่องจ าบทแผ่
เมตตาและบทอุทิศส่วนกุศล ๘. แต่งชุดขาว หลังสี่โมงเย็น แล้วมาพร้อมกัน ณ ศาลาปฏิบัติธรรมเวลา 
                                                 

๕๐สัมภาษณ์  พระครูสุวรรณวิโรจน์ เจ้าคณะอ าเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี,   ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐.  



๑๑๑ 
 

๑๗.๐๐ น. (ห้าโมงเย็น) เพ่ือรับทราบวิธีปฏิบัติธรรมการปฏิบัติตัวและกิจกรรมระหว่างอยู่ปฏิบัติธรรม
ในวัดห้าม! แต่งชุดขาวก่อนสี่โมงเย็น  กระเป๋าสตางค์หรือสิ่งมีค่าโปรดพกติดตัว ห้ามทิ้งไว้ในที่พัก  
หากมีการยืมชุดขาว เมื่อใช้เสร็จให้น าส่ง ณ จุดคืนผ้าของทางวัด 
  วัดกุฎีทอง ต าบลบางน้ าเชี่ยว อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  ส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี แห่งที่ ๓  เจ้าส านัก พระภาวนาพรหมคุณ (บุญช่วย จิตฺตปญฺโญ)  วัดเป็นสถานที่ร่มรื่น 
สะอาดสวยงาม  มีศาลาปฏิบัติ ๒ หลัง  มีที่พักส าหรับ ชาย และหญิง มีห้องน้ าเพียงพอ  เป็นวัด
พัฒนาตัวอย่างดีเด่น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑  วัดนี้ได้ก่อตั้งโครงการสร้างคนให้เป็นมนุษย์ เมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๐๙ จนถึงปัจจุบัน ได้ส่งพระวิทยากรไปให้การอบรมนักเรียน และประชาชนทุกๆ ปี หลายจังหวัด 
อาทิ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แพร่ น่าน  อุบลราชธานี อุดรราชธานี และภาคกลาง  และวัดพัฒนา
ตัวอย่าง กรมการศาสนา  ส านักงาน ที่ปรึกษาเจ้าคณะอ าเภอพรหมบุรี   
  ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมอ าเภอพรหมบุรี  หน่วยอบรมประชาชนประจ าอ าเภอ
พรหมบุรี  โครงการสร้างคนให้เป็นมนุษย์ 
  ศูนย์วัฒนธรรมไทยพวน  สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดสิงห์บุรี (FM ๙๘Mz) 
ออกอากาศจากวัดกุฎีทอง โทร.๐๓-๖๕๙-๙๖๒๔, ๐๘๑-๔๙๕-๐๓๕๗  ศูนย์วัฒนธรรมไทยพวน 
อาจารย์บุญรอด ขุนอ่อน โทร ๐๘๑-๘๕๓-๓๕๗๔ อาจารย์ฉวีวรรณ ปิ่นแก้ว โทร. ๐๘๗-๑๑๗-๘๙๒๕  
เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม  พระสมุห์อาคม ปญฺญาสาโร เลขานุการ  โทร.๐๘๑-๔๙๕-๐๓๕๗ 
 วัดโบสถ์ ต าบลถอนสมอ อ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี  จัดบรรพชาสามเณรในวันนี้ มี
เยาวชน นักเรียน เข้าร่วมทั้งสิ้น ๔๐ คน ได้รับความเมตตาจาก พระพระสงฆน์าคดิษฐ์คณาภิรักษ์ เจ้า
คณะอ าเภอท่าช้าง ให้ความอนุเคราะห์ในการด าเนินงาน โดยวัดโบสถ์ ด าเนินการบรรพชามาแล้ว
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๗ รวมระยะเวลา ๓๒ ปี ส าหรับปี ๕๙  ได้ก าหนดบรรพชาจ านวน ๓ วัด ได้แก่ วัด
โบสถ์ อ.ท่าช้าง วัดม่วงชุม อ.บางระจัน และ วัดโฉมศรี อ.อินทร์บุรี ซึ่งผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท 
และบวชศีลจาริณี จะได้ได้รับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรศาสนศึกษา ส าหรับผู้บวชระยะสั้นของ
คณะกรรมการศึกษาของคณะสงฆ์  และวิชาการอ่ืนๆ เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้สามารถน า
หลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  พัฒนาตนให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป๕๑ 
  วัดพระปรางค์ ต าบลเชิงกลัด อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  ชมรมผู้สูงอายุต าบล
เขาไม้แก้วได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลเขาไม้แก้ว ในการจัด
โครงการปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการไปปฏิบัติธรรม ในวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ วัดพระปรางค์มุนี ต.
ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 

                                                 
๕๑ สัมภาษณ์  พระครูวิธานปริยัติคุณ  เจ้าคณะอ าเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี,   ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
 



๑๑๒ 
 

  วัดพรหมบุรี ต าบลพรหมบุรี อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  พระธรรมสิงหบุราจารย์ 
(จรัญ ฐิตธมฺโม) เป็นพระภิกษุชาวไทยในพุทธศาสนานิกายเถรวาท คณะมหานิกาย อดีตเจ้าอาวาสวัด
อัมพวัน อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และอดีตเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี ท่านมีชื่อเสียง
ในระดับประเทศจากการเป็นพระนักพัฒนา พระนักเทศน์ และพระวิปัสสนาจารย์ แนวทางการสืบ
ทอดพระพุทธศาสนาของท่านเน้นหนักที่การสั่งสอนเรื่องกฎแห่งกรรม โดยยกเหตุการณ์ท่ีท่านประสบ
และนับเป็นกฏแห่งกรรมข้ึนมาเป็นอุทาหรณ์อยู่เสมอ และเน้นการพัฒนาจิตใจคนด้วยการท าวิปัสสนา
กรรมฐานด้วยหลักสติปัฏฐาน ๔ แบบพองหนอ-ยุบหนอ นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ที่ส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชนหมั่นสวดมนต์ด้วยพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา) เพ่ือเป็นเครื่องเจริญสติอย่าง
แพร่หลายอีกด้วย 
 

๔.๒ แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัดสิงห์บุร ี

 จากการศึกษาเรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ใน
จังหวัดสิงห์บุรี” สามารถสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับประเด็นด้านแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัดสิงห์บุรี ได้ใน ๒ ประเด็น ดังนี้ 

 ๔.๒.๑ วิธีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัด
สิงห์บุร ี
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญพบว่า  
 ๑) ด้านหลักสูตร  
 ๑.๑ หลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมที่วัดด าเนินการอยู่ คือ ค่ายคุณธรรมจริยธรรมที่
ทางวัดร่วมกับสถานศึกษาในการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับช่วยวัยของนักเรียน เช่น ค่ายวัย
ใส ค่ายวัยรุ่น ค่ายพักค้างแรม เป็นต้น๕๒ 
 ๑.๒  หลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมที่วัดด าเนินการอยู่อีกรูปแบบหนึ่ง คือ การปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน ด้วยการอบรมร่วมกับประชาชนทั่วไป ซึ่งวัดส่วนใหญ่ในจังหวัดสิงห์บุรีมีการ
ด าเนินการด้านนี้ และมีชื่อเสียง เช่น วัดอัมพวันของหลวงพ่อจรัญ เป็นต้น 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการจัดค่ายคุณธรรม (กลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา) เพ่ือ ๑. ให้
เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา  และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม ใช้
สติปัญญาในการด าเนินชีวิต ๒. ให้เด็กและเยาวชนน าหลักคุณธรรมจริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพ ชีวิต
ได้อย่างเหมาะสม ๓. สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน ๔. ให้เด็กและเยาวชน เกิดการพัฒนา
ตนเอง คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น จนน าไปสู่การพัฒนาครอบครัว สังคม และประเทศชาติ  

                                                 
๕๒ สัมภาษณ์ นายนิวัติ  เช้ือนาค,  รอง ผอ.สพป. สิงห์บุรี, ๓ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๑๓ 
 

 ๑.๔ หลักสูตรส าหรับกลุ่มเยาวชนกลุ่มเสี่ยงจัดขึ้นเพื่อ 
  ๑.๔.๑ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดศาลเยาวชนและครอบครัว 
กลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมไม่รุนแรง ได้รับโอกาสในการเข้าค่ายคุณธรรม  
  ๑.๔.๒ เพ่ือให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
ได้น าหลักธรรมในศาสนามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนและพัฒนาจิตใจอย่างมี  เหตุมีผลในการ
ด ารงชีวิต  
  ๑.๔.๓ เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนด้วย
มิติทางศาสนา พัฒนาทางด้านศีลธรรมและปลูกฝังจริยธรรมในกลุ่มเป้าหมาย  
  ๑.๔.๔ เพ่ือสร้างเสริมจิตส านึกที่ดีต่อการด ารงตนอย่างมีสติสัมปชัญญะ  
มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีต่อตนเองและบุคคลอ่ืน ทั้งในครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
  ๑.๔.๕ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจด้วยหลักธรรมในพุทธศาสนา ที่จะ
ป้องปรามมิให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นได้กระท าความผิดขึ้นซ้ าอีก  
  ๑.๔.๖ สามารถปรับกระบวนทัศนวิสัยในการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยเด็ก 
และเยาวชนที่พ้นกระบวนการยุติธรรมไปแล้วกลับคืนสู่สังคมได้โดยปกติสามารถ  เข้าร่วมกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือบุคคลที่ด้อยโอกาส และอยู่ร่วมกับ บุคคลหรือชุมชนที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม๕๓ 
 ๒) ด้านผู้เข้าอบรม 
  ๒.๑ กลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชนแต่ละรุ่นควรมีจ านวนไม่มากและ ไม่น้อยเกินไป 
เนื่องจากมีการลงทุนที่สูงมาก ทั้งเรื่องวิทยากร สถานที่ สื่ออุปกรณ์  อาหาร เสื้อผ้า ฯลฯ การดูแล
ใกล้ชิดกับเยาวชนมากที่สุด การจัดกิจกรรมย่อย ในกรณีแบ่งฐานจะได้ไม่น่าเบื่อ รวมทั้งความสะดวก
เรื่องการจัดที่พัก สถานที่ อบรมทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย และเรื่องอาหารที่เป็นเรื่องส าคัญของการ
จัด โครงการฯ ๕๔ 
  ๒.๒ ประสานงานกับศาลเยาวชนและครอบครัวของจังหวัดให้ด าเนินการ  เตรียม
เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย เรื่องจ านวนเยาวชนที่จะเข้าค่ายคุณธรรม แจ้งก าหนดวันที่จะเข้าค่าย โดยให้
ศาลเยาวชนและครอบครัว แจ้งเยาวชน กลุ่มเป้าหมาย นัดแนะวันเข้าค่าย สถานที่ การเตรียมอุปกรณ์
และเครื่องใช้ เครื่องแต่งกาย 
 ๓) ด้านวิทยากร 
  ๓.๑ วิทยากรที่ผ่านการจัดกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรม จะเป็นผู้มีประสบการณ์ที่มี
ความเชี่ยวชาญในกิจกรรมด้านต่าง ๆ  

                                                 
๕๓ สัมภาษณ์ ดร.สุรสาล  ผาสุก,  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จ.สิงห์บุรี,  ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๖๐. 
๕๔ สัมภาษณ์  พระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์,  เจ้าคณะอ าเภอท่าช้าง จ.สิงห์บุรี, ๑๓ มกราคม  ๒๕๖๑. 



๑๑๔ 
 

  ๓.๒ พระธรรมวิทยากรทต้องมีความเชี่ยวชาญการจัดค่ายคุณธรรมโดยเฉพาะทาง 
มีความเชี่ยวชาญในการบรรยายและด าเนินกิจกรรมหลัก ๔ ด้าน คือ ๑. ด้านพิธีการและกระบวนการ
จัดค่าย ๓. ด้านหลักการเดินจงกรม-นั่งสมาธิ ๓. ด้านองค์ความรู้ภาพรวม ๔. ด้านกิจกรรม ที่จัดในแต่
ละกิจกรรม สามารถจัดได้เป็นล าดับ ขั้นตอน  
  ๓.๓ วิทยากรมีการประชุมหารือข้อตกลงร่วมกันตั้งแต่การจัดกระบวนการขั้นตอนที่ 
๑ จะมองเห็นภาพกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากเป็นเยาวชนกลุ่มพิเศษ วิทยากรและผู้จัดท าโครงการ 
จะต้องร่วมประชุมหารือ สรุปผลการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน แล้วน ามาวางแผน  
  ๓.๔ วิทยากรเฉพาะด้าน เนื่องจากเป็นค่ายคุณธรรม จ าเป็น จะต้องมีพระสงฆ์และ
วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดค่ายคุณธรรม โดยเฉพาะเข้าใจกระบวนการ มีจิตวิทยาใน
การโน้มน้าวกลุ่มเยาวชนเป็นอย่างดี  มีสื่อประกอบการจัดกิจกรรมที่เน้นเรื่องการเสริมสร้าง
กระบวนการปลุกจิตส านึก ในเรื่องคุณธรรมทุกช่วง  
  ๓.๔ วิทยากรพิเศษ อาจเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ เล่าประสบการณ์ หรือผู้
ที่แต่ละจังหวัด/แต่ละแห่งได้พิจารณาเห็นว่า เป็นวิทยากร ที่จะมาช่วยเสริมให้กลุ่มเป้าหมายรู้จัก หรือ
เป็นต้นแบบของเรื่องคุณงามความดี ซึ่งแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละจังหวัดที่จัด  
  ๓.๕ การเชิญวิทยากรพิเศษ ควรมีการพิจารณาว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มใด เช่น 
กลุ่มเยาวชนที่ต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิทยากรจะต้องมีสิ่งที่น่าสนใจ น่าติดตาม 
  ๓.๖ วิทยากรต้องก าหนดเวลาให้พอประมาณ ไม่เช่นนั้นกิจกรรมที่เหลือจะน่าเบื่อ  
  ๓.๗ พ่ีเลี้ยงเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดชาวค่ายมากที่สุด จึงต้องมีความสามารถ ในการท างานที่
ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี  
  ๓.๘ การอบรมบุคลากรด้านอ่ืน ๆ อาจท า ในรูปการประชุม หรืออ่ืน ๆ ตามความ
เหมาะสม  จัดระบบการบริหารค่าย ก าหนดบทบาทและหน้าที่ของ บุคลากรตามภารกิจในการจัดค่าย
ให้ชัดเจน จัดประชุมบุคลากรทุกฝ่ายให้รับทราบ ภารกิจล่วงหน้า มีการประชุมหารือในช่วงการจัด
กิจกรรมค่ายเพ่ือวางแผนงานเป็น ระยะ ๆ 
  ๓.๙ จัดประชุมทบทวนแผนและบทบาทของ บุคลากรแต่ละคน เพ่ือเตรียมความ
พร้อม เช่น ทบทวนวิธีการน ากิจกรรม วิธีการ ต้อนรับชาวค่าย ตารางกิจกรรมฯ วางแผนกิจกรรม
ล่วงหน้า วางแผนระหว่างด าเนินงาน และจัดประชุมระหว่างการ เข้าค่ายเป็นครั้งคราว จัดกิจกรรม
ค่ายด าเนินการจัดกิจกรรมในแต่ละวันตาม แผนที่วางไว้โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
ประเมินผลการจัด กิจกรรมค่ายวันต่อวัน เพ่ือปรับปรุงแก้ไข และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นได้ 
ตลอดเวลา ประสานงานฝึกอบรมพ่ีเลี้ยงเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ การจัด  กิจกรรมตามความ
เหมาะสม ๕๕ 
                                                 

๕๕ สัมภาษณ์  พระครูสุวรรณวิโรจน์,  เจ้าคณะอ าเภออินทร์บุรี  จ.สิงห์บุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐. 



๑๑๕ 
 

  ๓.๑๐ จัดให้มีฝ่ายสนับสนุน  เสริมความเข้มแข็งและความคล่องตัว เพ่ือสนับสนุนใน
ทุกด้าน เช่น ด้านสถานที่ อาหาร สวัสดิการ เอกสาร และการเงิน 
 ๔) ด้านการจัดการ 
  ๔.๑ ด้านสถานที่ ส ารวจสถานที่จัดค่ายล่วงหน้า เช่น ด้านหอพัก ห้องน้ า บริเวณ
รอบนอก ความสะอาด และความปลอดภัย เป็นต้น จัดท าป้ายบอกทางเป็นระยะ ๕๖ 
  ๔.๒ ด้านอุปกรณ์ส ารวจอุปกรณ์ที่มีอยู่ จัดหาเต็นท์ให้เพียงพอ กับสมาชิก ที่มาเข้า
ค่ายเตรียมความพร้อม ท าความสะอาด และซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้ได้ส ารวจความ
ต้องการใช้อุปกรณ์เบื้องต้น ส ารวจราคาวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกกิจกรรม 
  ๔.๓ เช็กความพร้อมเรื่องสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๔.๔ จัดระบบเพ่ือการแก้ปัญหา  จัดระบบรักษาความปลอดภัย  เช่น Buddy 
Systern เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ จัดระบบการดับเพลิง การเฝ้าระวัง และอ่ืน ๆ ที่คาดว่าอาจเกิดข้ึนได ้ 
  ๔.๕ จัดระบบช่วยแก้ปัญหาบุคลากร  ใช้ระบบ Feedback เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ท างานร่วมกันของบุคลากรค่าย จัดให้มีเวลาพัก  
  ๔.๖ จัดระบบช่วยแก้ปัญหาการจัดกิจกรรม เตรียมกิจกรรม ทดแทนในกิจกรรมที่
คาดว่าอาจจัดไม่ได้เนื่องจากสภาพปัจจัยทางภูมิอากาศ ไม่อ านวย เช่น เตรียมจัดกิจกรรมข้างนอก
ไม่ได้หากฝนตก เป็นต้น 
 ๕) ด้านงบประมาณ 
  ๕.๑ การบริหารงบประมาณ จัดท างบประมาณค่าย ที่แสดง ให้เห็นถึงที่มาของเงิน 
เพ่ือด าเนินงานค่ายและจัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จัดท าระบบบัญชีและการเงินในค่ายพร้อม
ทั้งจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องด้านการเงิน เพ่ือวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เพียงพอ 
  ๕.๒ มีการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนของจังหวัด (จากจังหวัด อบต. อบจ. 
เทศบาล ชุมชน ท้องถิ่น ที่ให้ความส าคัญของโครงการในการพัฒนาเยาวชนของจังหวัดกลุ่มนี้ 
 สรุปได้ว่า วิธีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัดสิงห์บุรี 
ประกอบด้วยวิธีการ ๕ ส่วน คือ ๑) ด้านหลักสูตร ต้องพัฒนาหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมที่วัด
ด าเนินการอยู่ให้ดีขึ้น คือ ค่ายคุณธรรมจริยธรรม เช่น ค่ายวัยใส ค่ายวัยรุ่น ค่ายพักค้างแรม เป็นต้น 
และต้องพัฒนาหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมที่วัดด าเนินการอยู่อีกรูปแบบหนึ่ง คือ การปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน  เช่น วัดอัมพวันของหลวงพ่อจรัญ เป็นต้น ทั้งสองหลักสูตรให้โดดเดนและเป็นรูปธรรม
เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม 

                                                 
๕๖ สัมภาษณ์ พระมหาอุไร  อาตาปโก, เจ้าอาวาสวัดข่อยสังฆาราม  ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี, ๒๘ 

ธันวาคม ๒๕๖๐. 



๑๑๖ 
 

ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต เพ่ือให้เด็กและเยาวชนน าหลักคุณธรรมจริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตได้อย่างเหมาะสม เพ่ืแสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน เพ่ือให้เด็กและเยาวชน เกิดการ
พัฒนาตนเอง คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น จนน าไปสู่การพัฒนาครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
๒) ด้านผู้เข้าอบรม กลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชนแต่ละรุ่นควรมีจ านวนไม่มากและ ไม่น้อยเกินไป 
เนื่องจากมีการลงทุนที่สูงมาก ทั้งเรื่องวิทยากร สถานที่ สื่ออุปกรณ์ อาหาร เสื้อผ้า ฯลฯ การดูแล
ใกล้ชิดกับเยาวชนมากที่สุด การจัดกิจกรรมย่อย ในกรณีแบ่งฐานจะได้ไม่น่าเบื่อ รวมทั้งความสะดวก
เรื่องการจัดที่พัก สถานที่ อบรมทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย และเรื่องอาหารที่เป็นเรื่องส าคัญของการ
จั ด  โ ค ร ง ก า ร ฯ   
๓) ด้านวิทยากร วิทยากรต้องผ่านการอบรมการจัดกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรม มีประสบการณ์ที่มี
ความเชี่ยวชาญในกิจกรรมด้านต่าง ๆ  และต้องพัฒนาบทบาทตนเองใน ๔ ด้าน คือ ๑. ด้านพิธีการ
และกระบวนการจัดค่าย ๓. ด้านหลักการเดินจงกรม-นั่งสมาธิ ๓. ด้านองค์ความรู้ภาพรวม ๔. ด้าน
กิจกรรม ที่จัดในแต่ละกิจกรรม สามารถจัดได้เป็นล าดับ ขั้นตอน  ทั้งนี้อาจมี วิทยากรเฉพาะด้าน 
วิทยากรพิเศษ และ พ่ีเลี้ยงร่วมด้วย ๔) ด้านการจัดการ ต้องพัฒนาสถานที่ เช่น หอพัก ห้องน้ า 
บริเวณรอบนอก ความสะอาด และความปลอดภัย เป็นต้น จัดท าป้ายบอกทางเป็นระยะ และพัฒนา
ด้านอุปกรณ ์เช่น จัดหาเต็นท์ให้เพียงพอ กับสมาชิก ที่มาเข้าค่ายและควรมีจัดระบบเพ่ือการแก้ปัญหา  
จัดระบบรักษาความปลอดภัย จัดระบบช่วยแก้ปัญหาบุคลากร  ระบบจัดการเพ่ือช่วยแก้ปัญหาการ
จัดกิจกรรม เป็นต้น ๕) ด้านงบประมาณ จัดท างบประมาณค่าย ที่แสดง ให้เห็นถึงที่มาของเงิน เพ่ือ
ด าเนินงานค่ายและจัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จัดท าระบบบัญชีและการเงินในค่ายพร้อมทั้ง
จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องด้านการเงิน เพ่ือวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้
เพียงพอ 
 ๔.๒.๒ คุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดที่ควรพัฒนา  ๘  ด้าน  คือ   

 ๑. ด้านความขยัน 
๒. ด้านความประหยัด   
๓. ด้านความซื่อสัตย์  
๔. ด้านความมีวินัย   
๕. ด้านความสุภาพ 
๖. ด้านความสะอาด   
๗. ด้านความสามัคคี   
๘. ด้านความมีน้ าใจ  
ต้องด าเนินการพัฒนาดังนี้ 
 



๑๑๗ 
 

 
 ๑. ด้านความขยัน 
๑.๑ ความส าคัญของคุณธรรมพื้นฐานเรื่องความขยัน ความขยันจะท าให้เด็กเป็นที่รัก

ของคนอ่ืน เด็กขยันจะเป็นผู้สร้างประโยชน์ได้มาก ถ้าไม่ขยัน สิ่งที่ควรจะได้จากชีวิตจะไม่เกิด ทั้ง ๆ ที่
ฉลาด รู้ เข้าใจทุกอย่าง ถ้าเกียจคร้านก็คงไม่ประสบความส าเร็จ เราจึงควรมุ่งสอนเด็กให้มีความขยัน 
ท างานอย่างมีความสุข มีความตั้งอกตั้งใจท าจริง เห็นคุณค่าของสิ่งที่ท า และอดทนต่ออุปสรรคผู้ใหญ่
ควรปลูกฝังให้เด็กเห็นว่า “ไม่มีใครเคยประสบความส าเร็จ ทั้งที่ยังเกียจคร้าน”๕๗ ความขี้เกียจ ความ
เกียจคร้านเป็นสิ่งน่ากลัว เป็นมลทินชีวิต เป็นอุปสรรคส าคัญที่ต้องเอาชนะด้วยวิริยะ ความมีจิตริเริ่ม 
ไม่ปล่อยตามสบาย เลื่อนลอยไปเรื่อยๆ๕๘ แต่เด็กๆจะต้องมีจิตริเริ่มที่จะท าสิ่งที่ควรท า พยายาม และ
มีความอดทนต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการท างานนั้นๆ เด็กทุกคนจึงควรได้รับอบรมเลี้ยงดูให้รู้จัก
งดเว้น รู้จักควบคุม รู้จักเอาชนะใจตัวเอง ฝึกให้เป็นผู้มีสติ มีความสันโดษ มีความอดทน มีระเบียบ
วินัย มีความขยัน หลีกละความชั่ว ประกอบความดี ไม่ย่อท้อ ไม่ละเลยทอดทิ้งธุระหน้าที่ มีจิตใจที่รัก
การสู้เพ่ือสิ่งที่ถูกต้อง มีการพัฒนาในทุก ๆด้าน และมีความมุ่งมั่นที่จะชนะตัวเอง ที่จะท าตัวเองให้ดี
ที่สุด๕๙ 

๑.๒  ประโยชน์ของคุณธรรมพื้นฐานเรื่องความขยัน  
 ๑.๒.๑ ฉันทะท าให้ขยัน ตัณหาท าให้ขี้เกียจ” การปลูกฝังนิสัยเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การท างาน และความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรท ากิจต่างๆให้ส าเร็จ เป็นสิ่งที่ส าคัญมากส าหรับเด็ก ผู้ที่
ต้องการด าเนินชีวิตให้เจริญก้าวหน้า ประสบความส าเร็จ ไม่ว่าจะด้านการศึกษาหรืออาชีพการงานก็
ตาม ควรปฏิบัติตามหลักธรรมที่จะน าไปสู่ความส าเร็จแห่งกิจการนั้นๆ ที่เรียกว่า อิทธิบาท ๔ อิทธิ
บาท ๔ : ทางแห่งความส าเร็จ ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 

 ๑.๒.๒ ความขยัน วิริยะ หรือความเพียร เป็นข้อหนึ่งที่สืบมาจากฉันทะ๖๐ ในอิทธิบาท 
๔ ฉันทะน าไปสู่วิริยะ วิริยะน าไปสู่จิตตะ และจิตตะน าไปสู่วิมังสา 

 ๑.๒.๓ ฉันทะ คือ มีใจรัก ความพอใจรักใคร่ในสิ่งที่ท า รักการท างาน รักเป้าหมาย รัก
จุดหมายที่ดีงาม รักวัตถุประสงค์ของงานนั้น พอใจจะท าสิ่งนั้น และท าด้วยใจรัก ต้องการท าให้เป็น
ผลส าเร็จอย่างดีแห่งกิจหรืองานที่ท า มิใช่สักว่าท าพอให้เสร็จ ๆ หรือเพียงเพราะอยากได้รางวัลหรือ
ผลก าไร  

                                                 
๕๗ สัมภาษณ์ ดร.สุรสาล  ผาสุก,  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จ.สิงห์บุรี,  ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๖๐. 
๕๘ สัมภาษณ์ นายนิวัติ  เช้ือนาค,  รอง ผอ.สพป. สิงห์บุรี, ๓ มกราคม ๒๕๖๑. 
๕๙ สัมภาษณ์ พระครูภาวนาวรนุรักษ์ วิ. ดร., เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บ ารุงหนองลี, ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
๖๐ สัมภาษณ์  พระครูสุวรรณวิโรจน์,  เจ้าคณะอ าเภออินทร์บุรี  จ.สิงห์บุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐. 



๑๑๘ 
 

 ๑.๒.๔ วิริยะ คือ พากเพียรท า ความเพียร ความพยายาม ขยัน หมั่นประกอบ หมั่น
กระท าสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อด ทน เอาธุระ ไม่ทอดทิ้ง ไม่ท้อถอย ก้าวไปข้างหน้า
จนกว่าจะส าเร็จ  

 ๑.๒.๕ จิตตะ คือ เอาจิตฝักใฝ่ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท าและท าสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาใจใส่ 
ไม่ปล่อยจิตใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอย ใช้ความคิดในเรื่องนั้นบ่อยๆ เสมอๆ ท ากิจหรืองานนั้นอย่างอุทิศ
ตัว อุทิศใจ และ  

 ๑.๒.๖ วิมังสา คือ ใช้ปัญญาสอบสวน หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหา
เหตุผล และตรวจสอบข้อบกพร่องขัด ข้องในสิ่งที่ท า โดยรู้จักทดลอง วางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไข
ปรับปรุง เพ่ือจัดการและด าเนินงานนั้นให้ได้ผลดียิ่งขึ้นไป จ าง่ายๆว่า “มีใจรัก พากเพียรท า เอาจิต
ฝักใฝ่ ใช้ปัญญาสอบสวน”๖๑ 

๑.๓ การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐานเรื่องความขยัน  
ความเพียรพยายาม ความขยัน ความเข้มแข็ง อดทน ความใฝ่รู้ใฝ่ท า ความรับผิดชอบ 

ความมีสติ รู้จักยับยั้งชั่งใจ ความจริงใจจริงจัง ความมั่นใจ ความแน่วแน่มั่นคง มีสมาธิ เป็นคุณสมบัติ
ส าคัญ เรียกว่า สมรรถภาพของจิตใจ หรือเรียกสั้นๆ ว่า สมรรถภาพจิต 

 ๑.๓.๑ พระสงฆ์จึงปลูกฝังให้เด็กมีสมรรถภาพจิตที่เข้มแข็ง มีความขยัน ตั้งใจเพียร
พยายามท าหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง อย่างสม่ าเสมอ อดทนไม่ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรค เป็นคนสู้
งาน กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานที่ท า ตั้งใจท าหน้าที่อย่างจริงจัง ซึ่งความขยันที่ส าคัญส าหรับเด็กวัย
เรียน มี ๒ ด้าน คือมีความขยัน เพียรพยายามในการเรียน การงานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ มีความ
เพียรพยายามในการประกอบกรรมดี ละบาป ความขยันในข้อนี้ มี ๔ ประเภท๖๒ คือ เพียรป้องกัน
หรือเพียรระวังไม่ท าบาป เพียรละบาป เพียรสร้างความดี และเพียรรักษาความดี  

 ๑.๓.๒ รูปแบบและแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กให้มีความขยันหมั่นเพียร
ทั้ง ๒ ด้าน ได้แก่ การเล่านิทานคุณธรรม การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน การท างานศิลปะ การบริหาร
จิตและเจริญปัญญา ด้วยการสวดมนต์ ไหว้พระ แผ่เมตตา นั่งสมาธิ และเดินจงกรม รวมถึงการเข้า
ร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ดังนี้การเล่านิทานที่มีเนื้อหาสอดแทรกคติธรรม โดยในการอ่านนิทานนั้น 
พระสงฆ์จะดึงให้เด็กมีส่วนร่วม ด้วยการให้ออกเสียง คิดและตอบแทนตัวละครว่า หากเด็กเป็นตัว
ละครในเรื่องนี้ จะมีวิธีปฏิบัติตัวหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในนิทานอย่างไร มีสิ่งใดน่าชื่นชม  ที่ควร
น ามาเป็นแบบอย่างในการประกอบกรรมดีของเรา หรือมีสิ่งใดท่ีน่าละอาย ที่เราไม่ควรท าตาม ควรละ
บาปนั้นเสีย เป็นต้น เคลื่อนไหวตามลักษณะท่าทางของตัวละคร  

                                                 
๖๑ สัมภาษณ์  พระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์,  เจ้าคณะอ าเภอท่าช้าง จ.สิงห์บุรี, ๑๓ มกราคม  ๒๕๖๑. 
๖๒ สัมภาษณ์ พระครูภาวนาวรนุรักษ์ วิ. ดร., เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บ ารุงหนองลี ต.โพทะเล อ.ค่าย

บางระจัน จ.สิงห์บุรี, ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐. 



๑๑๙ 
 

 ๑.๓.๓ การแสดงบทบาทสมมติที่เชื่อมโยงมาจากการเล่านิทานนั้น โดยพระสงฆจ์ะเปิด
โอกาสให้เด็กได้คิด ได้แสดงออกเอง และช่วยกันสรุปประเด็นหรือตั้งค าถาม เพ่ือให้เด็กเกิดความ ๖๓ 
คิดในแง่บวก สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของตัวเอง ด้วยการดูแลจัด
กระเป๋า จัดสิ่งของเครื่องใช้ของตัวเอง จัดเก็บ-พับเสื้อผ้าเข้าที่ เป็นระเบียบอยู่เสมอจนเกิดเป็นความ
คุ้นชินต่อความประณีตและความละเอียดอ่อน ฝึกบริการผู้ใหญ่ด้วยความเรียบร้อย เต็ มใจ ทดลอง
ปลูกผัก เพ่ือน าไปใช้ประกอบอาหาร ซึ่งเด็กจะต้องดูแลเอาใจใส่ รับผิดชอบ บ ารุงพืชผักท่ีตนเองปลูก
ให้เจริญ เติบโต มีสภาพสมบูรณ์ จนเมื่อผักเติบโตได้ที่เด็กก็จะเก็บน ามาท าอาหารง่ายๆ รับประทาน
ร่วมกันเอง รวมไปถึงการฝึกหัดให้เด็กรู้จักเก็บล้างภาชนะต่างๆ เข้าที่ด้วยความเรียบร้อยทุกครั้งที่
ท างาน  

 ๑.๓.๔ การท างานศิลปะ คือ การฝึกให้เด็กท างานที่ต้องอาศัยความละเอียด รอบคอบ 
จดจ่อ และตั้งมั่นกับสิ่งที่ท า เพ่ือให้เกิด ผลที่น่าชื่นชมและมีคุณค่า โดยเด็กสามารถน างานฝีมือที่
ตนเองท าจนเสร็จเรียบร้อย กลับมาใช้หรือแสดงผลงานสู่ผู้อ่ืนด้วย การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
ด้วยการสวดมนต์ ไหว้พระ แผ่เมตตา นั่งสมาธิ และเดินจงกรม รวมถึงการเข้าร่วมพิธี กรรมทาง
ศาสนา พระสงฆจ์ะน าเด็กปฏิบัติสิ่งเหล่านี้จนเกิดความเคยชิน โดยอธิบายให้เด็กเกิดความเข้าใจต่อสิ่ง
ที่ท า เพ่ือให้เกิดความซึมซับ ศรัทธา และเห็นคุณค่าที่แท้อันเกิดจากความสงบที่ได้รับ๖๔ 

๑.๔ ครอบครัวส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐานเรื่องความขยัน  
 ๑.๔.๑ บุคคลจะล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร พ่อแม่จึงควรฝึกให้ลูกมีความอดทน จด

จ่อ มุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค พ่อแม่ต้องการให้ลูกเกิดความรู้ที่ถูกต้องแท้จริงขึ้นมาอย่างไร ให้พ่อ
แม่สอนด้วยการถาม ให้ลูกคิดหาค าตอบ และให้การศึกษาแก่ลูกให้ถูกต้อง ลูกจะต้องได้รับฝังหมุดรัก
จากพ่อแม่ ไม่มีใครรักเรายิ่งไปกว่าบิดามารดา จึงจะสามารถปลูกฝังความคิดแก่ลูกได้ว่า เขาจะต้อง
เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดา เป็นศิษย์ที่ดีของพระสงฆบ์าอาจารย์ เป็นเพื่อนที่ดีของเพ่ือน เป็นพล เมือง
ที่ดีของประเทศชาติ และเป็นมนุษย์ท่ีถูกต้องของความเป็นมนุษย์ที่เต็มเปี่ยม๖๕ 

 ๑.๔.๒ เคารพสิ่งสูงสุด คือ หน้าที่ ลูกควรถูกสอนให้ท าหน้าที่ด้วยตนเอง เป็นที่พ่ึงแก่
ตนเอง ลูกอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ เพราะฉะนั้น ลูกจะต้องรับรู้ รับผิดชอบต่อหน้าที่การงานทั้งหลายที่
เราจะต้องอยู่ร่วมกันหลายคน เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการท า งาน ขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบ และรู้จัก
คุณค่าของการท างานที่สุจริต พ่อแม่ควรฝึกให้ลูกช่วยท างานบ้าน กวาดบ้าน ถูบ้าน หุงข้ าว ล้างชาม 
ซักผ้า ตัดหญ้า รดน้ าต้นไม้ ท าความสะอาดบริเวณบ้าน กวาดเศษขยะต่างๆ ฯลฯ ลูกวัยต่างๆ สามารถ
ช่วยพ่อแม่ท างานบ้านได้ ด้วยการก าหนดให้ลูกมีหน้าที่รับผิดชอบและช่วยเหลือดูแลคนในครอบครัว 

                                                 
๖๓ สัมภาษณ์ นางลัดดา  หงสุรพันธุ์,  วัฒนธรรม จ.สิงห์บุรี, ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๐. 
๖๔สัมภาษณ์ ดร.สุรสาล  ผาสุก,  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จ.สิงห์บุรี,  ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๖๐.  
๖๕สัมภาษณ์ นางสาววารุณี  บุญคง, รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี, ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๒๐ 
 

บริการให้ความสะดวกแก่ผู้ใหญ่ ช่วยเลี้ยงน้อง ดูแลสัตว์เลี้ยง ล้างรถ ท าความสะอาดรถ ลูกก็
สามารถ๖๖ท าได้อย่างสนุกสนาน เป็นการช่วยให้ลูกได้ออกก าลังกาย ช่วยให้ลูกท างานคล่อง ท างาน
เป็น และท างานได้เรียบร้อย 

 ๑.๔.๓ การมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่องานบ้านและกิจวัตรประจ าวันของตนเอง ด้วย
การฝึกให้ลูกตื่นนอนแต่เช้า เพ่ือมีเวลาเก็บที่นอน ล้างหน้า แปรงฟัน อาบน้ า รับประทานอาหาร ล้าง
และจัดเก็บถ้วยชาม ก่อนไปโรงเรียนหรือท ากิจกรรมอ่ืนๆ กิจ กรรมเหล่านี้เด็กจะต้องปฏิบัติอย่าง
สม่ าเสมอจนเกิดเป็นความคุ้นชิน โดยกระท าแต่ละอย่างด้วยความประณีต ละเอียดอ่อน พ่อแม่ควร
ฝึกหัดให้จากง่ายไปยาก สั่งสอนท าให้ดูเป็นตัวอย่าง และให้ก าลังใจ ส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกอยาก
ท างานและท าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 ๑.๔.๔ สิ่งส าคัญ พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีของลูก มีความอดทน ขยันหมั่นเพียรใน
การงานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ ไม่ว่าจะต้องเผชิญปัญหาอุปสรรคมากมายขนาดไหนก็ตาม รวมถึง
มีความเพียรพยายามในการประกอบกรรมดี ละบาป ทั้งเพียรป้องกันหรือเพียรระวังไม่ท าบาป เพียร
ละบาป เพียรสร้างความดี และเพียรรักษาความดี ถึงจะเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องท าให้เสร็จ พากเพียรจน
ประสบความส าเร็จ 
 

๒. ด้านความประหยัด  
๒.๑ ความส าคัญคุณธรรมพื้นฐานเรื่องความประหยัด  

๒.๑.๑ ต้องพัฒนาด้านการประหยัดและอดออมเป็นหัวใจของการตั้งหลักตั้งฐาน
ให้มั่นคง คนที่จะเรียกได้ว่า รู้จักหา รู้จักใช้ทรัพย์ หรือหาเงินเป็น ใช้เงินเป็น เป็นคนท ามาหากินที่ดี 
ตั้งตัวสร้างหลักฐานได้ และใช้ทรัพย์สมบัติเป็นประโยชน์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางเศรษฐกิจอย่างถูกต้อง 
ก็เพราะปฏิบัติตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ ประการ๖๗  

๒.๑.๒ อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น คือ ขยันหมั่นเพียร ในการปฏิบัติ
หน้าที่การงานและการประกอบอาชีพสุจริต ฝึกฝนให้มีความช านาญและรู้จริง รู้จักใช้ปัญญาสอดส่อง 
ตรวจตรา หาวิธีการที่เหมาะที่ดี จัดการและด าเนินการให้ได้ผลดี หรือเรียกว่า “หาเป็น”  

                                                 
๖๖สัมภาษณ์ นายณรงค์เดช  ชัยเนตร,  ผอ.ส างานพระครูพุทธศาสนา จ.สิงห์บุรี, ๒๙ ธันวาคม  

๒๕๖๐.  
๖๗สัมภาษณ์ พระครูอนุกูลกัลยาณกิจ,  ดร.รองเจ้าคณะอ าเภอบางระจัน จ.สิงห์บุรี, ๒๙ ธันวาคม 

๒๕๖๐.  



๑๒๑ 
 

๒.๑.๓ อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา คือ รู้จักคุ้มครอง เก็บ รักษาโภค
ทรัพย์และผลงานที่ได้ท าไว้ด้วยความขยัน หมั่นเพียรโดยชอบธรรม ด้วยก าลังงานของตน ไม่ให้เป็น
อันตรายหรือเสื่อมเสีย๖๘ หรือเรียกว่า “เก็บเป็น”  

๒.๑.๔ กัลยาณมิตตตา คบหาคนดีเป็นมิตร คือ รู้จักเสวนา คบหาคน ไม่เอาอย่าง
ผู้ที่ชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย เลือกเสวนาศึกษาเยี่ยงอย่างท่านผู้รู้ ผู้ทรงคุณ ผู้มีความสามารถ ผู้น่า
เคารพนับถือ และมีคุณสมบัติเกื้อกูลแก่อาชีพการงาน หรือเรียกว่า “สร้างเครือข่ายคนดีเป็น”  

๒.๑.๕ สมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแต่พอดี คือ รู้จักก าหนดรายได้และรายจ่าย เป็นอยู่
พอดีสมรายได้ มิให้ฝืดเคืองหรือฟุ่มเฟือย ให้ราย ได้เหนือรายจ่าย มีประหยัดเก็บไว้ หรือเรียกว่า “ใช้
เป็น”๖๙ 

๒.๒ ประโยชน์ของคุณธรรมพื้นฐานเรื่องความประหยัด  
๒.๒.๑ ต้องพัฒนาด้านการศึกษาเริ่มต้น เมื่อคนกินอยู่เป็นเมื่อเรามีชีวิตอยู่ ก็

จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับปัจจัย ๔ ซึ่งเป็นเรื่องพ้ืนฐาน การศึกษาพ้ืนฐาน คือ เรื่องการบริโภคปัจจัยสี่
ด้วยปัญญา ด้วยการพิจารณา มีสติ ไม่บริโภคด้วยตัณหาการบริโภคด้วยปัญญาต่างกับการบริโภคด้วย
ตัณหา ให้การรับประทานอาหารหรือการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆเป็นเครื่องเกื้อหนุน ให้เรามีก าลัง เพ่ือ
จะได้ท ากิจ ท าหน้าที่ ศึกษาเล่าเรียน ท างานท าการ บ าเพ็ญเพียรให้ได้ผล ให้เราด าเนินชีวิตที่ดี มีการ
พัฒนาตนเอง และท าสิ่งที่ดีงามให้ยิ่งขึ้นไป การบริโภคด้วยปัญญา จึงหมายถึง การจ ากัดปริมาณ
อาหารให้พอดีกับความต้องการของร่างกาย จ ากัดประเภทอาหารให้พอดีที่จะได้สิ่งที่มีคุณค่า เป็น
ประโยชน์ และได้สัดส่วน บริโภคใช้สอยทรัพยากรและสิ่งต่างๆอย่างประหยัด รู้คุณค่าที่แท้จริง ไม่เลย
เถิดจนเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนผู้อ่ืน๗๐  

๒.๒.๒ ต้องพัฒนาด้านการรับประทานอาหารแล้วท าให้สุขภาพร่างกายเสียไป 
เพราะเห็นแก่คุณค่าเทียม เห็นแก่ความเอร็ดอร่อย โก้หรู กินทิ้งกินขว้าง กินจนท้องอืดเฟ้อ หรือกิน
อาหารที่เป็นพิษ การเบียดเบียนผู้อ่ืน จนท าให้สังคมเดือด ร้อน เพราะแย่งชิงเอาเปรียบกัน หรือเอา
จากผู้อื่นมากโดยใช่เหตุ และท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้หมดไปอย่างรวดเร็ว  

                                                 
๖๘ สัมภาษณ์  พระครูสุวรรณวิโรจน์,  เจ้าคณะอ าเภออินทร์บุรี  จ.สิงห์บุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๖๙ สัมภาษณ์ พระครูโสภิตจิตสังวร,  เจ้าอาวาสวัดโฉมศรี ต าบลชีน้ าร้ายอ าเภออินทร์บุรี,  จ.สิงห์บุรี, 

๘ ม.ค ๒๕๖๑. 
๗๐สัมภาษณ์ พระครูอธิการสมพร กนฺตพโล,  เจ้าอาวาสวัดระนาม ต าบลชีน้ าร้าย อ าเภออินทร์บุรี   

จ.สิงห์บุรี, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑.  



๑๒๒ 
 

๒.๒.๓ เด็กที่มีความพอใจในปัจจัย ๔ ตามพอดี๗๑ จะเป็นผู้ที่ไม่เกิดความทุรนทุ
ราย สุขง่ายด้วยวัตถุเพียงเล็กน้อยที่จ าเป็นต่อการด ารง ชีวิต มีเวลาและแรงกายไปทุ่มเทอุทิศให้กับ
การปฏิบัติกิจหน้าที่ของตน มีวิถีชีวิตที่มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมองเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากร รู้จักใช้อย่างระมัดระวังและคุ้มค่า มีความเข้าใจ ความตระหนัก เกิดจิตส านึกสาธารณะ มี
อุปนิสัยกินอยู่อย่างพอเพียง รู้อยู่ รู้กิน รู้ประมาณตน มีทักษะในการพ่ึงพาและดูแลรับผิดชอบใน
กิจวัตรของตัวเอง รู้จักย้อนมองและตรวจสอบตนเอง รู้จักพิจารณาด้วยเหตุผล แยกแยะคุณโทษ มี
วินัย และมีภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิต มีทักษะในการแก้ ปัญหา เผชิญอุปสรรค และสามารถแสวงหา
ทางออกท่ีถูกต้องเหมาะสมได้ มีความภาคภูมิใจในตนเองที่มีบทบาทร่วมสร้างสานวัฒนธรรมอันดีงาม
ของสังคมไทย๗๒ 

๒.๓ การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐานเรื่องความประหยัด 
๒.๓.๑ ต้องพัฒนาด้านกระบวนการเรียนรู้ที่บ่มเพาะปัญญาให้สอดคล้องกับ

ธรรมชาติของเด็กแต่ละวัย เพ่ือให้ทั้งนักเรียน พระสงฆ์ ผู้ปกครอง และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้
พัฒนาตนเองให้เข้าถึงคุณค่าแท้ของความเป็นมนุษย์ ด าเนินชีวิตด้วยความตื่นรู้ มีสติ มีวิจารณญาณ 
เชื่อมโยงตัวเองกับธรรมชาติและสรรพสิ่งรอบตัว๗๓ ด้วยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต  

๒.๓.๒ การกระท าทั้งหลายต้องเกิดจากจิตส านึกหรือความตระหนักในคุณและ
โทษที่มีต่อตนเองและส่วนรวมจนเกิดส านึกรับผิดชอบ ซึ่งเป็นรากฐานของจิตใจ เป็นปัจจัยภายในที่
ต้องการอาศัยการบ่มเพาะอย่างต่อเนื่อง ผนวกกับปัจจัยภาย นอกในการจัดระบบแบบแผนที่ชัดเจน 
ปฏิบัติได้ง่าย๗๔ และที่ส าคัญคือ เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล มีความต่อเนื่อง จนกลาย เป็นวิถีปฏิบัติที่
รับผิดชอบร่วมกัน ตัวอย่างเช่น โรงเรียนท าเป็นระบบครบวงจร เป็นการจัดท าโครงการต่างๆของ
โรงเรียน ได้แก่สถานีแยกขยะ ขยะที่เราทิ้งกันทุกวัน เชื่อไหมว่า ของบางอย่างกลายเป็นทรัพยากรที่มี
ค่าทางโรงเรียนสามารถน า ไปหมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ ด้วยการเปลี่ยนขยะที่ส่งกลิ่น
รบกวน ให้เป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้ของทั้งเด็ก พระสงฆ ์และผู้ปกครอง ที่ช่วยกันแยกทรัพยากรออก
จากขยะ น ามาล้าง ผึ่ง ก่อนทิ้งหรือน าไปใช้ประโยชน์อื่นต่อ  

                                                 
๗๑สัมภาษณ์ พระมหาอุไร  อาตาปโก, เจ้าอาวาสวัดข่อยสังฆาราม  ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี,   

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐.  
๗๒ สัมภาษณ์ พระมหาอุไร  อาตาปโก, เจ้าอาวาสวัดข่อยสังฆาราม  ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี,   

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๗๓ สัมภาษณ์ พระครูอธิการสมพร กนฺตพโล,  เจ้าอาวาสวัดระนาม ต าบลชีน้ าร้าย อ าเภออินทร์บุรี  

จ.สิงห์บุรี, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑. 
๗๔ สัมภาษณ์ พระครูภาวนาวรนุรักษ์ วิ. ดร., เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บ ารุงหนองลี, ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๒๓ 
 

๒.๓.๓ ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นชุมชนที่สามารถจัดการขยะและของเสียได้ด้วย
ตนเอง ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ เริ่มจาก แยกทรัพยากร
ออกจากขยะ เปลี่ยนขยะเป็นทรัพยากร ได้แก่ เศษอาหารน าไปเป็นอาหารสัตว์ สิ่งย่อยสลายง่าย 
ส่งไปหมักเป็นปุ๋ยชีวภาพ วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ น าไปขายให้แหล่งรับซื้อ ปรับพฤติกรรม เพ่ือลด
การสร้างขยะ รณรงค์ ให้ ลด-ละ-เลิก วิถีการบริโภคที่ก่อให้เกิดของเสีย โดยเฉพาะขยะที่ไม่สามารถ
น ากลับมาใช้ได้อีก เช่น ขวดน้ า ถุงพลาสติก กล่องโฟม  

๒.๓.๔ ส่งเสริมให้ใช้ภาชนะที่สามารถล้าง๗๕และน ากลับมาใช้ได้อีก เช่น ปิ่นโต 
ตะกร้า ถุงผ้า เป็นต้น โรงครัว ร้านอาหาร เศษอาหารจากที่ต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียน สามารถน ามา
เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ ส่วนเศษผัก ผล ไม้ เศษใบไม้ สามารถน ามาแปรเปลี่ยนท าปุ๋ยหมัก ท าน้ าชีวภาพ
รดน้ าแปลงผักอินทรีย์และต้นไม้ให้งอกงาม โรงหมักปุ๋ย น าเศษอาหารและเศษกิ่งไม้ ใบไม้ รวมทั้งการ
หมักน้ าชีวภาพจากเศษผลไม้ (โดยเฉพาะสับปะรด) น ากลับมาใช้และแจกจ่ายให้คนในชุมชนต่างๆ น้ า
ใช้-น้ าทิ้ง จากอาคารเรียน จากโรงครัว ถูกน ามาบ าบัดในบ่อบ าบัดระบบปิดและระบบเปิด ที่นักเรียน
สามารถร่วมกันท าโครงการบ าบัดน้ าเสีย โดยน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ประดิษฐ์คิดค้นทดลอง
ระบบบ าบัดน้ าที่ เกิดขึ้นในโรงเรียน๗๖ ก่อนจะกลายเป็นน้ าใสใช้รดน้ าต้นไม้และคืนลงสู่คลอง
สาธารณะ เป็นการร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนและเกิดจิตส านึกในการพ่ึงพาตนเอง ที่สมาชิก
ในชุมชนสามารถศึกษาดูการท างานและตรวจสอบระบบได้  

๒.๓.๕ สถานีซ่อม-สร้าง ของเสียก็ซ่อมหรือสรรค์สร้างเป็นสิ่งใหม่ เศษวัสดุต่างๆ 
ถูกน ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ เก้าอ้ี ชั้น กระดานด า 
เครื่องเรือน เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้งานในโรงเรียน อาคารเรียน จัดให้ตั้งอยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาติ มีต้นไม้ใหญ่เขียวขจี มีสวนป่าร่มรื่น เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียนในเรื่อง
ธรรมชาติและระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี อีกทั้งกิ่งไม้ใหญ่จากต้นไม้และสวนป่า ก็ถูกน ามาใช้เผาเป็น
ถ่าน กลับไปใช้ในโรงครัว ช่วยประหยัดพลังงานได้ บึงน้ า ห้องเรียนธรรมชาติส าหรับเด็กทุกวัยใน
โรงเรียน ควรออกแบบให้มีบึงน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ เพ่ือเป็นการจัดการระบบระบายน้ า ที่จะช่วยรับ
น้ าได้มากในหน้าฝน ช่วยป้องกันน้ าท่วม และสามารถเก็บน้ าไว้ใช้รดต้นไม้ในหน้าแล้งได้อีกด้วย การ
ได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ ย่อมท าให้เด็กเห็นคุณค่า รู้จักดูแลรักษา หวงแหนธรรมชาติแวดล้อมที่ ตัวเอง
อาศัยวิ่งเล่น ปีนป่าย เก็บเศษไม้ ลูกไม้ มาท าของเล่น  

๒.๓.๖ บ่มเพาะความพอเพียงให้เป็นกิจวัตร ตัวอย่างเช่นจัดเตรียมอาหารที่เป็น
มิตรต่อสุขภาพ โรงเรียนจัดอาหารให้พระสงฆ์ บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองบริโภค ด้วยการปลูก
ผักปลอดสารพิษรับประทานเอง เปิดโอกาสให้ผู้ท าเกษตรอินทรีย์และผู้บริโภคได้มาพบกัน งดใช้ขวด 

                                                 
๗๕สัมภาษณ์  พระครูวิชิตวุฒิคุณ, เจ้าคณะอ าเภอค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี,  ๒ มกราคม  ๒๕๖๑.  
๗๖ สัมภาษณ์  พระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์,  เจ้าคณะอ าเภอท่าช้าง จ.สิงห์บุรี, ๑๓ มกราคม  ๒๕๖๑. 



๑๒๔ 
 

ถุง ถ้วยพลาสติก กล่องโฟม ส่งเสริมให้ผู้ซื้อน ากล่องหรือปิ่นโตมาใส่อาหาร เพ่ือลดขยะถุงพลาสติก มี
ของใช้ส่วนตัว ทุกคนในโรงเรียนมีของใช้ประจ าตัว เช่น แก้วน้ า ช้อนส้อม ปิ่นโต กล่อง ถุงผ้า เพ่ือลด
การใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ทุกคนสามารถล้างภาชนะที่ใช้ และน ามาใช้ได้
เมื่อต้องการ ดูแลท าความสะอาด ในห้องเรียน ห้องท างาน เสมือนเป็นบ้านของตัวเอง ท าน้ ายาล้างมือ 
น้ ายาล้างจาน น้ ายาท าความสะอาดต่างๆท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้ในโรงเรียน๗๗ 

๓. ด้านความซื่อสัตย ์  
๓.๑ พัฒนาเรื่องส ารวจการใช้จ่าย ส าหรับที่บ้าน ในครอบครัว พ่อแม่ชักชวน

ลูกๆ ส ารวจสิ่งของต่างๆ ในบ้าน แล้วรวมราคาคร่าวๆ ว่ามีราคามหาศาลเพียงใด ที่บ้านของเราอยู่กัน
กี่คน ชวนกันส ารวจครัว และการกินของสมาชิกในบ้านว่า กินเพ่ือสุขภาพดีจริงหรือ มีมากเกินไปไหม 
แต่ละเดือนจ่ายค่าอาหาร ค่าไฟเท่าไร 

กินมาก + ใช้มาก = ทรัพยากรหายไป + สิ่งแวดล้อมถูกท าลาย + ขยะทิ้งไว้มากมาย 
ความฟุ้งเฟ้อเกินพอดี = เบียดเบียนโลก เบียดเบียนทุกคน = เบียดเบียนตัวเอง๗๘  
ถึงเวลาหรือยัง ที่เราทุกคนจะหยุดความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย และ 

๓.๒ ส่งเสริมให้หันกลับมามีความสุขกับวิถีชีวิตที่พอเพียง ความพอเพียงไม่ใช่
เรื่องยาก เพียงแค่มีสติ มีความพอประมาณ มีเหตุผลในการด าเนินชีวิต สติ ท าให้เรารู้เนื้อ รู้ตัว รู้กิน รู้
ใช้ ไม่เบียดเบียนตัวเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ความสุขจากความพอเพียง จึงเกิดข้ึนได้ง่ายๆ ไม่ว่าเรา
จะเป็นใคร มีอาชีพอะไร ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหรือชนบท ก็ท าชีวิตให้พอเพียงได้ สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูก 
นิสัยประหยัด สร้างให้เกิดขึ้นได้ง่ายๆกับลูกของเรา ด้วยการที่บ้านเราจะ รองน้ าใส่แก้วเวลาแปรงฟัน 
ไม่เปิดน้ าไหลทิ้ง อาบน้ าธรรมดา ไม่ต้องใช้น้ าอุ่นดื่มน้ าอัดลมน้อยๆ ดื่มน้ าธรรมดามากๆ ดื่มนม
หมดแล้ว น ากล่องไปตัด ล้าง ตาก น าไปใช้ประโยชน์ได้อีก  

๓.๓ ส่งเสริมให้ปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเอง ให้ลูกช่วยรดน้ า๗๙ ติดตามดู
การเจริญเติบโต ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ  ดูต้นไม้ ดูแมลง เก็บผักที่ปลูกมาท าอาหาร เข้าครัวแสนสนุก 
และรับประทานอาหารให้หมดจาน  ไม่กินเหลือทิ้งขว้าง เห็นคุณค่าของอาหาร รับประทานให้พอดีกับ
ความต้องการของร่างกาย เปิดโอกาสให้ลูกได้เป็นผู้บริการผู้อ่ืน ด้วยการจัดโต๊ะอาหาร จัดเก็บภาชนะ 
ล้างจานชาม ท าความสะอาดห้อง นอน บ้านเรือนของตัวเอง จะท าให้ลูกเรียนรู้ที่จะให้บริการ มีน้ าใจ 
เอ้ือเฟ้ือ นึกถึงผู้อ่ืน รู้จักสังเกต เอาใจเขามาใส่ใจเรา ที่ส าคัญได้ตระหนักถึงผลจากการกระท าของ
ตัวเองที่มีผลต่อส่วนร่วม ทั้งด้านดีและด้านที่ต้องแก้ไขปรับปรุง  

                                                 
๗๗ สัมภาษณ์ ดร.สุรสาล  ผาสุก,  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จ.สิงห์บุรี,  ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๖๐. 
๗๘ สัมภาษณ์ พระครูโสภิตจิตสังวร,  เจ้าอาวาสวัดโฉมศรี ต าบลชีน้ าร้ายอ าเภออินทร์บุรี,  จ.สิงห์บุรี, 

๘ มกราคม ๒๕๖๑. 
๗๙สัมภาษณ์  พระครูวิชิตวุฒิคุณ, เจ้าคณะอ าเภอค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี,  ๒ มกราคม  ๒๕๖๑. 



๑๒๕ 
 

๓.๔ ส่งเสริมให้สร้างนิสัยอดออมและนิสัยประหยัดให้เกิดกับลูก ด้วยการท าบัญชี
รายรับ-รายจ่ายในแต่ละวัน ฝึกลูกให้ตระหนักและคิดถึงผู้อ่ืนในเชิงประหยัด รู้คุณค่าที่แท้ของสิ่งต่างๆ 
จนกระทั่งกลายเป็นนิสัย รู้จักค าว่า “จ าเป็น” (บริโภคด้วยปัญญา) กับค าว่า “อยาก” (บริโภคด้วย
ตัณหา)๘๐ และเห็นพ่อแม่ท าให้ดู ท าให้เห็นอยู่เป็นประจ า ลูกก็จะมีแนวคิด แนวพูด แนวการกระท า 
ตามอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ท าให้ดูนั้น สร้างนิสัยประหยัดให้เกิดข้ึน  

๓.๕ คนที่มีความซื่อสัตย์จะเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักความจริงและความถูกต้องใน
การด าเนินชีวิต ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อ่ืน ทั้งทางกาย วาจา ใจ มีความ
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าผิด คนมีศีลธรรมหรือมีมนุษยธรรม ที่สามารถเรียกได้ว่า เป็นอารย
ชน จะมีความประพฤติดี ประพฤติชอบ และมีความซื่อสัตย์ สุจริต ๓ ประการ ดังนี้คือกายสุจริต๘๑ 
เป็นความสุจริตทางกาย ท าสิ่งที่ดีงามถูกต้อง  

๓.๖ ประพฤติชอบด้วยกาย ละเว้นการบีบคั้น เบียดเบียน มีเมตตากรุณา 
ช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์กัน ไม่แย่งชิงลักขโมย หรือเอารัดเอาเปรียบ แต่เคารพสิทธิในทรัพย์สิน
ของกันและกัน ไม่ประพฤติผิดล่วงละเมิดในของรักของหวงของผู้อ่ืน ไม่ข่มเหงจิตใจ หรือท าลายลบ
หลู่เกียรติและวงศ์ตระกูลของกัน วจีสุจริต เป็นความสุจริตทางวาจา ท าสิ่งที่ดีงามถูกต้อง  

๓.๗ ประพฤติชอบด้วยวาจา ละเว้นการพูดเท็จ โกหกหลอกลวง กล่าวแต่ค าสัตย์ 
ไม่จงใจพูดให้ผิดจากความจริง เพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ใดๆ ไม่พูดส่อเสียด ยุยง สร้างความแตกแยก 
พูดแต่ค าที่ส่งเสริมสามัคคี ละเว้นจากการพูดค าหยาบคาย สกปรกเสียหาย พูดแต่ค าสุภาพ นุ่มนวล
ควรฟัง รวมถึงละเว้นจากการพูดเหลวไหลเพ้อเจ้อ พูดแต่ค าจริง มีเหตุมีผล มีสารประโยชน์ และถูก
กาลเทศะ มโนสุจริต เป็นความสุจริตทางใจ ท าสิ่งที่ดีงามถูกต้อง  

๓.๘ ประพฤติชอบด้วยใจ ไม่ละโมบ ไม่เพ่งเล็งคิดหาทางเอาแต่จะได้ คิดให้ คิด
เสียสละ ท าใจให้เผื่อแผ่กว้างขวาง๘๒ ไม่คิดร้ายมุ่งเบียดเบียน หรือเพ่งมองในแง่ที่จะท าลาย แต่ตั้ง
ความปรารถนาดี แผ่ไมตรี มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่กัน มีความเห็นถูกต้อง เป็นสัมมาทิฐิ เข้าใจใน
หลักกรรมว่า ท าดีมีผลดี ท าชั่วมีผลชั่ว รู้เท่าทันความจริงที่เป็นธรรมดาของโลกและชีวิต มองเห็น
ความเป็นไปตามเหตุปัจจัย มนุษย์เราเป็นสิ่งแวดล้อมของกันและกัน ตัวเราก็เป็นสิ่งแวดล้อมของผู้อ่ืน 
เราจึงควรมีจิตใจเกื้อกูลต่อผู้อื่น มีเมตตาไมตรีต่อกัน ในฐานะที่เราเป็นสิ่งแวดล้อมของเพ่ือนมนุษย์  

 
 
 

                                                 
๘๐สัมภาษณ์  พระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์,  เจ้าคณะอ าเภอท่าช้าง จ.สิงห์บุรี, ๑๓ มกราคม  ๒๕๖๑. 
๘๑ สัมภาษณ์ พระครูภาวนาวรนุรักษ์ วิ. ดร., เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บ ารุงหนองลี, ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
๘๒ สัมภาษณ์ นายนิวัติ  เช้ือนาค,  รอง ผอ.สพป. สิงห์บุรี, ๓ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๒๖ 
 

๔. ด้านความมีวินัย  
๔.๑ มีวินัย คือ การยึดมันในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติ ซึ่งมีท้ังวินัย

ในตนเองและวินัยต่อสังคมผู้มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน/
องค์กร/สังคมและประเทศ โดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติตามอยางเต็มใจและตั้งใจ   วินัยในตนเอง  มายถึง 
ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์และพฤตกรรมของตนเองให้เป็นไปตามที่ตนมุ่งหวัง 
โดยเกิดจากการส านึกขึ้นมาเอง ทั้งนี้จะตองไม่กระท าการใดๆ อันจะเกิดความยุ่งยากแก่ตนเองใน
อนาคต แต่จะต้องกอให้เกิดความเจริญต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยไม่ขัดต่อระเบียบของสังคมและศีลธรรม 
มีความตั้งใจ และม่ันใจในพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อตนเองและสังคม๘๓ 

๔.๒ ความส าคัญของการมีวินัยในตนเอง๘๔ ได้แก่ ๑.ถ้าไม่มีวินัยในตนเองชีวิตก็จะ
สับสนยุ่งเหยิง สังคมจะวุ่นวาย ระส่ าระสาย ท าลายโอกาสในการที่จะด าเนินชีวิตที่ดีงามและโอกาสใน
การพัฒนาตนเองของทุกคน ๒.วินัยในตนเอง เป็นองค์ประกอบหนึ่งของลักษณะชีวิตที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืนในชีวิต เราจะไม่สามารถน าชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีงามได้จนกว่า
จะตั้งอยู่บนวินัย วินัยสร้างความรับผิดชอบ ๓.วินัยสร้างระเบียบแบบแผน วินัยสร้างคนให้เป็นคนดี 
วินัยสร้างคนให้เป็นคนเก่ง ดังนั้น วินัยจึงเป็นเรื่องส าคัญ เราจ าเป็นต้องสร้างวินัยใหแก่มนุษย์ตั้งแต่
เด็ก ๔. ส าหรับการจัดการศึกษา ความมีจึงเป็นสิ่งส าคัญที่พระสงฆ์ผู้สอนต้องให้ความส าคัญ ในการ
ส่งเสริมให้เกิดขึ้นในวัยเด็ก ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณ ค่าของความมีวินัยในตนเอง เพ่ือ
ความสุขและความส าเร็จของตนเองและสังคม ดังนนการท าจะใหเกิดวินัยขึ้นในหมู่คณะไม่ว่าจะเป็น
วินัยด้านใด ก็ตามล้วนแต่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการอยู่ร่วมกนในสังคม หากแต่ว่าวินยในตนเอง
นั้นเป็นพ้ืนฐานที่น าไปสู่การมีวินัยในสังคมและประเทศชาติต่อไป 

๕. ด้านความสุภาพ 
๕.๑ สุภาพ (Gentle) คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม 

มีสัมมาคารวะ ผู้ที่มีความสุภาพ คือ ผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว 
รุนแรง วางอ านาจข่มผู้อ่ืน ทั้งโดยวาจาและท่าทาง แต่ในเวลาเดียวกันยังคงมีความมั่ นใจในตนเอง 
เป็นผู้ที่มีมารยาท วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย คุณธรรมพ้ืนฐานเรื่องสุภาพมีความส าคัญและ
ความเป็นมาอย่างไร ชีวิตของเราติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกผ่านอินทรีย์ทั้ง ๖ อันได้แก่๘๕ ตา หู 
จมูก ลิ้น กาย ใจ  

                                                 
๘๓ สัมภาษณ์  พระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์,  เจ้าคณะอ าเภอท่าช้าง จ.สิงห์บุรี, ๑๓ มกราคม  ๒๕๖๑. 
๘๔ สัมภาษณ์  พระครูวิธานปริยัติคุณ, เจ้าคณะอ าเภอเมืองสิงห์บุรี, ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๘๕ สัมภาษณ์ พระมหาอุไร  อาตาปโก, เจ้าอาวาสวัดข่อยสังฆาราม  ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี,  ๒๘ 

ธันวาคม ๒๕๖๐. 



๑๒๗ 
 

๕.๒ เพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องสนใจและให้ความส าคัญในการดูแลตา หู จมูก ลิ้น 
กาย ใจ ด้วยการพยายามรับสิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่รับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ เพราะการเห็นรูป การได้
ยินเสียง การได้กลิ่น การได้รับสัมผัส มีผลต่อชีวิตและคุณภาพชีวิตของเราทุกคน ซึ่งเรียกว่า ส ารวม
ระวังอินทรีย์ หรือ อินทรีย์สังวร ซึ่งเป็นความฉลาดในเรื่องสิ่งที่มากระทบทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 
ถือเป็นส่วนที่ส าคัญในการด าเนินชีวิตของเราทุกคน ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ เพราะสิ่งที่เข้ามากระทบทาง
อินทรีย์มีมากมาย ท าให้คนเป็นโรคประสาท ท าให้ฟุ้งซ่าน วุ่นวาย จิตใจที่ผูกพันกับสิ่งนอกตัวและ
ได้รับการกระตุ้นมากเกินไป จะท าให้จิตใจอ่อนแอ๘๖  

๕.๓ พระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่สั่งสอน ให้การศึกษาแก่เด็ก ควรเป็นตัวอย่าง
ประพฤติตนสุภาพ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อม
ถ่อมตน ไม่ก้าวร้าว รุนแรง ตามหลักกัลยาณมิตรธรรม คือน่ารัก มีเมตตากรุณา ใส่ใจเด็กและ
ประโยชน์สุขของเด็กเป็นที่ตั้ง เข้าถึงจิตใจ สามารถสร้างความรู้สึกสนิทสนม เป็นกันเอง ชวนให้เด็ก
อยากเข้าไปปรึกษาไต่ถามน่าเคารพ เป็นผู้หนักแน่น ถือหลักการเป็นส าคัญ มีความประพฤติสมควร
แก่ฐานะ ท าให้เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พ่ึงได้และปลอดภัยน่าเจริญใจ มีความรู้จริง และเป็น
ผู้ฝึกฝนปรับปรุงตนอยู่เสมอ เป็นที่น่ายกย่อง ควรเอาอย่าง ท าให้เด็กเอ่ยอ้างและร า ลึกถึงด้วยความ
ซาบซึ้ง มั่นใจ และภาคภูมิใจรู้จักพูดให้ได้ผลรู้จักชี้แจง ๘๗อธิบายให้เด็กเข้าใจ  

๖. ด้านความสะอาด 
๖.๑ สะอาด (Clean) คือ ปราศจากความมัวหมอง ทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม 

ความผ่องใส เป็นที่เจริญตา ท าให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น ผู้ที่มีความสะอาด คือ ผู้รักษาร่างกาย 
ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามสุขลักษณะ ฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่นมัว มีความแจ่มใสอยู่เสมอเมื่อพูด
ถึง “ความสุข” หรือภาวะปกติสุข คนทั่วไปมักนึกถึงเรื่องทางกายเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง สุขภาวะ
ทางกายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสุขภาวะทั้งหมดของมนุษย์ เพราะมนุษย์มีทั้งกายและใจ นอกจากนั้น
เราแต่ละคนยังมีชีวิตอยู่ท่ามกลางผู้คน ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลถึงสุขภาวะของเรา
ทุกคน๘๘ 

๖.๒ สุขภาวะทางกาย คือ การมีสุขภาพดี ปลอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ ไม่อดอยาก
หิวโหย มีปัจจัย ๔ พอเพียงกับอัตภาพ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อสุขภาพ ปราศจากมลภาวะ มี

                                                 
๘๖ สัมภาษณ์ นายณรงค์เดช  ชัยเนตร,  ผอ.ส างานพระครูพุทธศาสนา จ.สิงห์บุรี, ๒๙ ธันวาคม  

๒๕๖๐. 
๘๗ สัมภาษณ์ นายณรงค์เดช  ชัยเนตร,  ผอ.ส างานพระครูพุทธศาสนา จ.สิงห์บุรี, ๒๙ ธันวาคม  

๒๕๖๐. 
๘๘ สัมภาษณ์ พระมหาอุไร  อาตาปโก, เจ้าอาวาสวัดข่อยสังฆาราม  ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี, ๒๘ 

ธันวาคม ๒๕๖๐. 



๑๒๘ 
 

การเอาใจใส่ดูแลร่างกายให้สะอาด รวมทั้งบริโภคและใช้สอยอย่างถูกต้องเหมาะสม ด าเนินชีวิตไป
ในทางท่ีไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของตนเองสุขภาวะทางใจ คือ การมีจิตใจที่สะอาด สดชื่น เบิกบาน 
ผ่องใส และสุขสงบ ไม่กลัดกลุ้มกังวล มีก าลังใจและความมั่นคงภายใน ปราศจากความท้อแท้ หดหู่ 
เศร้าโศก หรือโกรธขึ้ง มีเมตตากรุณา และจิตใจที่อ่อนโยน สามารถเข้าถึงความสุขที่ประณีตได้ดังนั้น 
พฤติกรรมทั้งหมดของเรา ล้วนเริ่มต้นมาจากความคิด ความเห็น และความเชื่อ เราคิด เราเชื่ออย่างไร 
เราก็ท าอย่างนั้น หากความคิด ความเห็น และความเชื่อนั้นประกอบด้วยปัญญา มีเหตุผล หรือตั้งอยู่
บนความรู้ที่ถูกต้อง ย่อมส่ง ผลให้เรามีพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงามและน าไปสู่ความสุข เราทุกคนจึงควร
ท าความสะอาดกายและใจจนเป็นนิสัย๘๙ 

๗. ด้านความสามัคคี 
๗.๑ ในการด าเนินชีวิตของเรา ย่อมต้องมีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือน

ร่วมห้อง เพ่ือนร่วมงาน ร่วมชุมชน ตลอดจนพ่ีน้องร่วมครอบครัว จะเกิดเป็นความสัมพันธ์อันดีหรือท่ี
เรียกว่า ความสามัคคี ได้นั้น ต้องอาศัยเหตุที่เรียกว่า สาราณียธรรม๙๐ หรือธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึง
กัน กระท าซึ่งความเคารพระหว่างกัน อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยดี มีความสุข ความสงบ ไม่ทะเลาะเบาะ
แว้ง ท าร้ายท าลายกัน มี ๖ ประการ นั่นคือเมตตากายกรรม หรือ ท าต่อกันด้วยเมตตา คือ แสดงไมตรี
และความหวังดีต่อเพ่ือน ต่อผู้อ่ืนด้วยการช่วยเหลือธุระต่างๆ โดยเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพ 
เคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง เมตตาวจีกรรม หรือ พูดต่อกันด้วยเมตตา คือ ช่วยบอกสิ่งที่
เป็นประโยชน์๙๑  สั่งสอนหรือแนะน าตักเตือนกันด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพ
นับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง เมตตานโนกรรม หรือ คิดต่อกันด้วยเมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดี 
คิดท าแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน  

 ๗.๒ สอนให้มองกันในแง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน สาธารณโภคี 
หรือ ได้มาแบ่งกันกินใช้ คือ แบ่งปันลาภผลที่ได้มาโดยชอบธรรม แม้เป็นของเล็กน้อย ก็แจกจ่ายให้ได้
มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคทั่วกัน สีลสามัญญตา๙๒ หรือ ประพฤติให้ดีเหมือนเขา คือ มีความประพฤติ
สุจริต ดีงาม รักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม ไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจ หรือท าความเสื่อมเสียแก่หมู่
คณะ ทิฏฐิสามัญญตา หรือ ปรับความเห็นเข้ากันได้ คือ เคารพรับฟังความคิดเห็นกัน มีความเห็นชอบ
ร่วมกัน ตกลงกันได้ในหลักการส าคัญ ยึดถืออุดมคติหลักแห่งความดีงาม หรือจุดหมายอันเดียวกัน 
ธรรมทั้ง ๖ ประการนี้ อันได้แก่ ท า-พูด-คิดต่อกันด้วยเมตตา มีน้ าใจ แบ่งปัน ประพฤติสุจริต รับฟัง

                                                 
๘๙ สัมภาษณ์ พระครูสุทธาภิรักษ์, เจ้าวาสวัดสิงห์สุทธาวาส ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน, จ.สิงห์บุรี, 

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๙๐สัมภาษณ์  พระครูวิชิตวุฒิคุณ, เจ้าคณะอ าเภอค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี,  ๒ มกราคม  ๒๕๖๑.  
๙๑ สัมภาษณ์ พระครูภาวนาวรนุรักษ์ วิ. ดร., เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บ ารุงหนองลี, ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
๙๒ สัมภาษณ์  พระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์,  เจ้าคณะอ าเภอท่าช้าง จ.สิงห์บุรี, ๑๓ มกราคม  ๒๕๖๑. 



๑๒๙ 
 

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สามารถเคารพนับถือกัน ช่วยเหลือดูแลกัน มีความพร้อมเพรียง มีความ
ร่วมมือ ผนึกก าลังกัน เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน หากเราทุกคนได้ปฏิบัติ ก็จะเกิดเป็นคุณค่าท่ีจะก่อให้เกิด
ความสามัคคีในการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยดีและมีความสงบสุข ปลอดภัย อันเป็นสิ่งที่เราทุกคนล้วน
ปรารถนา๙๓ 

๘. ด้านความมีน้ าใจ 
๘.๑ คนมีน้ าใจหรือมีใจเอ้ือเฟ้ือ คือ คนที่มีเมตตา มีความหวังดีต่อสรรพสัตว์อยู่

เสมอ และพยายามที่จะท า พูดในสิ่งที่สร้างสรรค์ ความมีน้ าใจหรือใจเอ้ือ เป็นคุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ธรรม ๒ หมวด คือ พรหมวิหาร ๔ และสังคหวัตถุ ๔ ที่จะแยกออกจากกันไม่ได้ในภาคปฏิบัติ เพราะ
คนที่มีน้ าใจ ช่วยสร้างสรรค์สังคม เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม จะมีหลักความประพฤติ ดังนี้มีพรหมวิหาร 
เป็นคุณธรรมภายในที่เป็นพื้นฐานของจิตใจ ได้แก่  

มีความเมตตา คือ มีความรัก ความปรารถนาดี มีไมตรี หวังดีต่อผู้อ่ืน ต้องการช่วยเหลือ
ให้ทุกคนประสบประโยชน์และความสุข ความมีเมตตา เป็นสิ่งที่จะช าระความโกรธ ความโมโหในใจ  

มีความกรุณา คือ ความสงสาร อยากช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ ความกรุณา จะ
ช าระความโหดร้าย๙๔ ความคิดเบียดเบียน  

มีมุทิตา คือ ความเบิกบาน พลอยยินดี เมื่อเห็นผู้ อ่ืนอยู่ดีมีสุข มีใจแช่มชื่นเบิกบาน 
สามารถฝึกตัวเองให้อนุโมทนาในความสุข ความเจริญ ความส าเร็จของคนอ่ืนได้ มุทิตาจะช าระความ
อิจฉาพยาบาท  

มีอุเบกขา คือ ความมีใจเป็นกลาง มองตามความเป็นจริง โดยวางจิตสม่ าเสมอ มั่นคง 
เที่ยงตรง พร้อมจะวางตนและปฏิบัติตามหลักการ เหตุผล และความเท่ียงธรรม อุเบกขาจะจัดการกับ
จิตใจที่ขึ้นๆ ลงๆ จิตใจที่วุ่นวายขาดความหนักแน่น ความมั่นคง  

๘.๒ บ าเพ็ญการสงเคราะห์ ซึ่งเป็นคุณธรรมภายนอกที่พึงแสดงออกตามหลักธรรม
สงเคราะห์หรือเครื่องยึดเหนี่ยวใจคนและประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี ได้แก่  การให้ทาน คือ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือสงเคราะห์ ด้วยปัจจัย ๔ ได้แก่ ทุน หรือทรัพย์สินสิ่งของ 
ตลอดจนให้ความรู้ ความเข้าใจ และศิลปวิทยา มีปิยวาจา คือ พูดด้วยค าสุภาพ ไพเราะ น่าฟัง ชี้แจง
แนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีเหตุผล ชักจูงในทางที่ดีงาม หรือค าแสดงความเห็นอกเห็นใจ ให้ก าลังใจ 
รู้จักพูดให้เกิดความเข้าใจดี สมานสามัคคี เกิดไมตรี ท าให้รักใคร่นับถือและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  

                                                 
๙๓ สัมภาษณ์  พระครูวิธานปริยัติคุณ, เจ้าคณะอ าเภอเมืองสิงห์บุรี, ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๙๔ สัมภาษณ์ พระครูภาวนาวรนุรักษ์ วิ. ดร., เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บ ารุงหนองลี ต.โพทะเล  อ.ค่าย

บางระจัน จ.สิงห์บุรี, ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐. 



๑๓๐ 
 

มีอัตถจริยา คือ ท าประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ช่วยเหลือด้วยแรงกาย๙๕ และขวนขวายช่วยเหลือกิจการต่างๆ 
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยปรับปรุงส่งเสริมในด้านจริยธรรม สมานัตต
ตา คือ ท าตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนได้ วางตนเสมอต้นเสมอปลาย ให้ความเสมอภาค ไม่เอาเปรียบ และเสมอ
ในสุข ทุกข์ คือ ร่วมสุข ร่วมทุกข์ ร่วมรับรู้ ร่วมแก้ไขปัญหา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน ช่วยด้วย
ความรู้ ช่วยด้วยถ้อยค า ช่วยด้วยก าลังงาน ช่วยด้วยการร่วมเผชิญและแก้ปัญหา 
 

๔.๓  รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ในจังหวัดสิงห์บุร ี

 รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดจังหวัดสิงห์บุรี  มีดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๑ รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด 
 

รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด 
ชื่อวัด รูปแบบกิจกรรม ข้อจ ากัด แนวพัฒนารูปแบบ 

วัดพิกุลทอง อบรมคุณธรรม จริยธรรม  
พระสงฆแ์ละนักเรียน
นักศึกษา 
สัมมนาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
ตนตามวิถีแบบชาวพุทธ 

วิทยากรต้องมีความ
ช านาญเฉพาะด้าน 
วิทยากรมีภารงานมาก 

จัดท าหลักสูตรเชิง
เอกสาร 
จัดอบรมวิทยากร  ให้
มีวิทยาการ
ปรับเปลี่ยนทดแทน 

วัดโฉมศรี อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
ของคนในชุมชน   

วิทยากรมีน้อย 
ขาดงบสนับสนุน 

จัดท าโครงการร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก 
สร้างเครือข่าย
วิทยากร 

วัดสิงห์
สุทธาวาส   

กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติ
ธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด
ในสถานศึกษาอยู่เป็นประจ า 
 

วิทยากรด้านวิปัสสนา
มีน้อย 
ขาดความต่อเนื่องด้าน
การปฏิบัติ 

ส่งเสริมการพัฒนา
วิทยากร 
คัดเลือกกลุ่มผู้เข้ารับ
การอบให้เกิดการ
ปฏิบัติต่อเนื่องที่บ้าน 

 
 

                                                 
๙๕ สัมภาษณ์ พระมหาอุไร  อาตาปโก, เจ้าอาวาสวัดข่อยสังฆาราม  ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี,  ๒๘ 

ธันวาคม ๒๕๖๐. 



๑๓๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๑ รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด 
 

รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด 
ชื่อวัด รูปแบบกิจกรรม ข้อจ ากัด แนวพัฒนารูปแบบ 

วัดพระนอน 
จักรสีห์วรวิหาร 

การอบรมธรรมะและ
วิปัสสนาในวันที่ ๔-๑๐ ของ
ทุกเดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

เยาวชนไม่นิยม 
เข้ากิจกรรม 

จัดกิจกรรมอบรม
อย่างมีส่วนร่วมกับ
องค์กรภายนอก 

วัดเสาธงทอง เยาวชนอาสารักษาดินแดน
ต้านภัยยาเสติด 

รองบประมาณ แสวงหาเจ้าภาพ
สนับสนุนการฝึกอบรม 

วัดอัมพวัน เน้นสอนวิปัสสนากรรมฐาน เยาวชนไม่นิยม 
เข้าร่วมกิจกรรม 

คัดเลือกกลุ่มผู้เข้ารับ
การอบให้เกิดการ
ปฏิบัติต่อเนื่องที่บ้าน 

วัดกุฎีทอง ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรม วิทยากรมีภารและ
กิจกรรมมาก 

พัฒนาพระวิทยากรรุ่น
ใหม่ 

วัดโบสถ์ จัดบรรพชาสามเณร  
เยาวชน นักเรียน 

จัดกิจกรรมน้อย ครั้ง 
เยาวชนเข้าร่วม
บางส่วน 

จัดกิจกรรมเพ่ิม 
ส่งเสริมสนับสนุน
เยาวชนบวชเรียน 

วัดพระปรางค์ ปฏิบัติธรรม รักษาศีล  
เจริญจิตภาวนา 

ผู้เข้าร่วมส่วนมากเป็น
ผู้สูงอายุ 

จัดกิจกรรมร่วมกับ
เครือข่ายบูรณาการ
ร่วมกัน 

วัดพรหมบุรี เน้นการพัฒนาจิตใจคนด้วย
การท าวิปัสสนากรรมฐาน 

 คัดเลือกกลุ่มผู้เข้ารับ
การอบให้เกิดการ
ปฏิบัติต่อเนื่องที่บ้าน 

 
 จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด 
หัวข้อจ ากัด  ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชน  รวมถึง
ประชาชนทั่วไป  รูปแบบและวิธีการของแต่ละวัด  พบว่ามีลักษณะเด่นตามบริบทของบาสและความรู้
ความสามารถของวิทยากร  ส่งผลต่อข้อจ ากัดในการจัดท ารูปแบบส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่
เยาวชน  เพ่ือให้ได้แนวทางในการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสม  ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสะท้อนความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง จากการสัมภาษณ์   พระ
สังฆาธิการ  ได้แก่  เจ้าอาวาสวัดและเจ้าอาวาสวัดส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอ าเภอละหนึ่งวัดที่มี



๑๓๒ 
 

ผลงานดีเด่น  และ ข้าราชการ  ได้แก่  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี  
เจ้าหน้าที่นักวิชาการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี  และเจ้าหน้าที่นักวิชาการส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี  พบว่า 
 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน  และวัดเป็นสถาบันศาสนามีความส าคัญต่อ
ประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง  กิจกรรมภายในวัดช่วยกล่อมเกลาจิตใจและเป็นร่มเงาให้แก่ผู้คนในสังคม 
ยุคสมัยในอดีตมาถึงปัจจุบัน ก็เพราะว่าผู้คนในสังคมได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาหลักของประเทศไทยทุกภาคส่วนของสังคมนั้นได้ให้ความส าคัญกับ
กิจกรรมที่วัดจัดขึ้น  โดยเฉพาะกิจกรรมอบรมคุณธรรม  น าปฏิบัติธรรมขัดเกลาจิตใจ  ปัจจุบันสภาวะ
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์ เหตุการณ์ต่าง ๆ ของทุกประเทศในโลกส่งผลกระทบไปถึง
ประเทศต่าง ๆ ซึ่งเป็นห่วงโซ่มาถึงประเทศไทยเป็นการบั่นทอนสิ่งที่ดีงามทั้งหลายในสังคม โดยเฉพาะ
เรื่องคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย ที่นับวันจะเสื่อมถอยลง ปรากฏจนเป็นปัญหาใหญ่ ๆ อย่าง
เห็นชัดเช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาทุจริต ปัญหาการกระจายความรวดเร็วของ
อบายมุข ปัญหาของจิตใต้ส านึก ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมซึ่งปัญหาเหล่านี้มีความจ าเป็นที่ทุกภาค
ส่วนจะต้องเร่งกันส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับทุกคนในสังคมไทย อันได้แก่ เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน โดยทั่วไปโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ถ้าหากปราศจากภูมิคุ้มกันที่ดีในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมก็ยากที่จะเยียวยาในอนาคตได้ ในขณะเดียวกันในสังคมไทยก็มีกลุ่มบุคคลองค์กรที่อุทิศตน
โดยเสียสละแรงกายแรงทรัพย์  
 วัดแสดงบทบาทในฐานะสถาบันพระพุทธศาสนารักษาหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า
มีคุณค่ายิ่งต่อตัวบุคคลและสังคม และวัดต้องเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคม  ปัญหาคุณธรรม  จริธรรม
ของประชาชน  สถานการณ์ทางจริยธรรมคุณธรรมที่สังคมก าลังเผชิญอยู่  น าไปสู่การสร้างการ
เปลี่ยนแปลงทางคุณธรรมและจริยธรรมที่สังคมคาดหวังต้องการปรับให้คนในสังคมมีคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีขึ้น  ผู้ที่ประพฤติตามจริยธรรมในสังคมนั้นจะไม่ท้อถอยและประสบความสุขความเจริญ 
ประสบความส าเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีต่อคนในสังคม  ส าหรับรูปแบบ แนวทาง แนวคิดในเรื่องการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด คือ  ๑. ส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา  ๒ 
ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ๓.  ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม  ๔. สงเคราะห์เยาวชนโดยใช้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ๕. สมาคม องค์กร มูลนิธิ สถาบัน และหน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนา   
 รูปแบบส่งเริมคุณธรรมแก่เยาวชน เป็นรูปแบบการจัดการโดยอาศัยความรู้พ้ืนฐานการ
จัดกิจกรรมที่มีอยู่เดิมให้เกิดการพัฒนาเยาวชนทั้ง ๘ ด้าน  ด้านความขยัน  ด้านความประหยัด  ด้าน
ความซื่อสัตย์  ด้านความมีวินัย  ด้านความสะอาด  ด้านความสุภาพ  ด้านความสามัคคี  ด้านความมี
น้ าใจ  โดยมีการจัดกิจกรรมและส่งเสริมให้เยาวชนได้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน   



๑๓๓ 
 

๔.๔  ศึกษาความคิดเห็นของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด
จังหวัดสิงห์บุรี จากแบบสอบถาม 
  การศึกษาวัดเป็นศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดด้วยวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพข้างต้น  ผู้วิจัยได้เพ่ิมเติมวิธีการวิจัยเชิงปริมาณผสานเข้ามาให้ทราบถึงความคิดเห็นของ
พระสงฆ์ท่ีมีต่อรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดจังหวัดสิงห์บุรี  ประเมิน
ระดับความคิดเห็น โดยใช้แบบสอบถาม แบบประเมินค่า ได้ผลการประเมินดังนี้ 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มประชากร  จ านวน  ๑๘๓ รูป  จ าแนกตาม 
สถานภาพ  อายุ  พรรษา  ระดับการศึกษานักธรรม  ระดับการศึกษาเปรียญธรรม  ระดับการศึกษา
สามัญ  ดังแสดงในตาราง  ๔.๑ 
 
ตารางท่ี  ๔.๒  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
          (N = ๑๘๓) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

๑.  สถานภาพ   
  พระสังฆาธิการ      ๙๘ ๕๓.๕๕ 
  พระลูกวัด ๘๕ ๔๖.๔๕ 

รวม ๑๘๓ ๑๐๐.๐๐ 
๒.  อายุ   
  ๒๐-๓๐  ปี ๓๓ ๑๘.๐๓ 
  ๓๑-๔๐  ปี ๗๐ ๓๘.๒๕ 
  ๔๑-๕๐  ปี ๔๑ ๒๒.๔๐ 
  ๕๑ ปีขึ้นไป ๓๙ ๒๑.๓๑ 

รวม ๑๘๓ ๑๐๐.๐๐ 
๓.  พรรษา   
  ต่ ากว่า  ๕  พรรษา ๓๓ ๑๘.๐๓ 
  ๕ – ๑๐ พรรษา       ๔๑ ๒๒.๔๐ 
  ๑๑– ๑๕ พรรษา ๖๘ ๓๗.๑๖ 
  ๑๖– ๒๐ พรรษา   ๒๕ ๑๓.๖๖ 
  ๒๑ พรรษาขึ้นไป ๑๖ ๘.๗๔ 

รวม ๑๘๓ ๑๐๐.๐๐ 



๑๓๔ 
 

 
ตารางท่ี  ๔.๒  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  (ต่อ) 
          (N = ๑๘๓) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

๔.  วุฒิการศึกษาทางธรรม   
  นักธรรมตรี   ๗๑ ๓๘.๘๐ 
  นักธรรมโท ๓๓ ๑๘.๐๓ 
  นักธรรมเอก   ๔๒ ๒๒.๙๕ 
  ไม่มีวุฒินักธรรม ๓๗ ๒๐.๒๒ 

รวม ๑๘๓ ๑๐๐.๐๐ 
๕.  วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม   
  ประโยค ๑ – ๒  - ๓ ประโยค   ๘๐ ๔๓.๗๒ 
  เปรียญธรรม ๔ – ๖ ประโยค ๓๓ ๑๘.๐๓ 
  เปรียญธรรม ๗ – ๙ ประโยค   ๑๕ ๘.๒๐ 
  ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม ๕๕ ๓๐.๐๕ 

รวม ๑๘๓ ๑๐๐.๐๐ 
๖.  วุฒิการศึกษาสามัญ   
  ต่ ากว่าปริญญาตรี   ๕๘ ๓๑.๖๙ 
  ปริญญาตรี ๘๖ ๔๖.๙๙ 
  สูงกวาปริญญาตรี ๓๙ ๒๑.๓๑ 

รวม ๑๘๓ ๑๐๐.๐๐ 

 
 จากตารางที่ ๔.๒  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สถานภาพพระสังฆาธิการ คิดเป็น
ร้อยละ  ๕๓.๕๕  อายุ  ๓๑-๔๐  ปี  คิดเป็นร้อยละ  ๓๘.๒๕  พรรษา ๑๑ – ๑๕  คิดเป็นร้อยละ  
๓๗.๑๖  วุฒิการศึกษาทางธรรมนักธรรมตรี  คิดเป็นร้อยละ  ๓๘.๘๐  วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม
ประโยค ๑ – ๒  - ๓ ประโยค  คิดเปน็ร้อยละ  ๔๓.๗๒  วุฒิการศึกษาสามัญปริญญาตรี  คิดเป็นร้อย
ละ  ๔๖.๙๙ 

 
 
 



๑๓๕ 
 

 
 
 วิเคราะห์ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ส าหรับเยาวชน ของวัดจังหวัดสิงห์บุรี 
 

ตารางที่  ๔.๓ ค่าเฉลี่ย (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  () ของความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ
รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดจังหวัดสิงห์บุรี   
โดยรวมทั้ง  ๘  ด้าน  

          (N = ๑๘๓) 

ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อรูปแบบการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดจังหวัดสิงห์บุรี 

ระดับความคิดเห็น 

μ  แปลผล 
๑. ด้านความขยัน  ๔.๑๐ ๐.๗๗ มาก 
๒. ด้านความประหยัด ๔.๐๒ ๐.๖๗ มาก 
๓. ด้านความซื่อสัตย์ ๓.๙๙ ๐.๗๘ มาก 
๔. ด้านความมีวินัย ๔.๐๓ ๐.๘๖ มาก 
๕. ด้านสุขภาพ ๓.๘๑ ๐.๗๓ มาก 
๖. ด้านความสะอาดภายในวัด ๓.๗๑ ๐.๗๓ มาก 
๗. ด้านความสามัคค ี ๓.๖๓ ๐.๘๒ มาก 
๘. ด้านความมีน้ าใจ ๓.๗๘ ๐.๗๗ มาก 

เฉลี่ยภาพรวม ๓.๘๘ ๐.๗๗ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๓  พบว่า  ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดจังหวัดสิงห์บุรี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๘๘  
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ  ด้านความขยัน  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๑๐  รองลงมา  คือ  ด้านความมี
วินัย  ค่าเฉลี่ย  ๔.๐๓  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ  ด้านความสามัคคี  ค่าเฉลี่ย  ๓.๖๓ 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 
 

ตารางท่ี  ๔.๔    ค่าเฉลี่ย (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  () ของความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ
รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดจังหวัดสิงห์บุรี ด้าน
ความขยัน  

          (N = ๑๘๓) 

 
 

ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อรูปแบบการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดจังหวัด

สิงห์บุรี 

ระดับความคิดเห็น 

μ  แปลผล 

๑. วั ดท่ านส่ ง เสริ ม ให้มี โ ครงการจัดกิ จกรรมอย่ าง
หลากหลายเพื่อมุ่งเน้นอบรมให้ความเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมเยาวชนอย่างสม่ าเสมอ 

๔.๐๓ ๐.๗๒ มาก 

๒. วัดท่านส่งเสริมให้จัดวิทยากรที่ให้ความรู้เรื่องการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนได้อย่างเหมาะสม 

๔.๐๒ ๐.๗๑ มาก 

๓. วัดท่านส่งเสริมให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมทาง
ศาสนาเพ่ือพัฒนาคุณภาพจริยธรรมนักเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 

๔.๐๙ ๐.๘๓ มาก 

๔. วัดท่านส่งเสริมการประกวดมารยาท  สวดสรภัญญะ ทั้ง
เชิญชวนให้เยาวชนเข้าประกวดและแก่เป็นแบบอย่าง
แก่เยาวชนทั่วไป 

๔.๒๑ ๐.๘๕ มาก 

๕. วัดท่านส่งเสริมให้จัดกิจกรรมบรรพชา/อุปสมบทหมู่ใน
โอกาสพิเศษต่างๆ 

๔.๑๓ ๐.๗๒ มาก 

 เฉลี่ยภาพรวม ๔.๑๐ ๐.๗๗ มาก 

  
 จากตารางที่ ๔.๔  พบว่า  ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดจังหวัดสิงห์บุรี  ด้านความขยัน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๑๐  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด  คือ  วัดส่งเสริมการประกวดมารยาท  สวดสรภัญญะ 
ทั้งเชิญชวนให้เยาวชนเข้าประกวดและแก่เป็นแบบอย่างแก่เยาวชนทั่วไป  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๒๑  
รองลงมา  คือ  วัดส่งเสริมให้จัดกิจกรรมบรรพชา/อุปสมบทหมู่ในโอกาสพิเศษต่างๆ  ค่าเฉลี่ย  ๔.๑๓  
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ  วัดส่งเสริมให้จัดวิทยากรที่ให้ความรู้เรื่องการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่เยาวชนได้อย่างเหมาะสม  ค่าเฉลี่ย  ๔.๐๒ 
 
 



๑๓๗ 
 

ตารางท่ี  ๔.๕  ค่าเฉลี่ย (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  () ของความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ
รูปแบบ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดจังหวัดสิงห์บุรี ด้าน
ความประหยัด  

          (N = ๑๘๓) 

 
 

ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อรูปแบบการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดจังหวัด

สิงห์บุรี 

ระดับความคิดเห็น 

μ  แปลผล 

๑. วัดท่านส่งเสริมให้ท าบัญชีรายรับ – จ่าย เป็นประจ า
และให้รู้จักอดออมใช้จ่ายพอประมาณ 

๔.๐๔ ๐.๗๓ มาก 

๒. วั ดท่ า นส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ว า ง แผน ในกา ร ใ ช้ จ่ า ย ใ น
ชีวิตประจ าวัน ด าเนินชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย 
ไม่ฟุ้งเฟ้อ 

๓.๙๒ ๐.๗๒ มาก 

๓. วัดท่านส่งเสริมรู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้อง
ต่อความต้องการและสภาพแวดล้อม 

๔.๐๖ ๐.๕๐ มาก 

๔. วัดท่านส่งเสริมการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องและ
สุจริต 

๔.๐๘ ๐.๖๓ มาก 

๕. วัดท่านส่งเสริมให้เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความ
ยั่งยืนอย่างสูงสุดรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

๓.๙๙ ๐.๗๕ มาก 

 เฉลี่ยภาพรวม ๔.๐๒ ๐.๖๗ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๕  พบว่า  ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดจังหวัดสิงห์บุรี  ด้านความประหยัด  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๐๒  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ  วัดส่งเสริมการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง
และสุจริต  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๐๘  รองลงมา  คือ  วัดส่งเสริมรู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้อง
ต่อความต้องการและสภาพแวดล้อม  ค่าเฉลี่ย  ๔.๐๖  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ  วัดส่งเสริมการ
วางแผนในการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ด าเนินชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ  ค่าเฉลี่ย  
๓.๙๒ 
 
 
 
 



๑๓๘ 
 

 
 

ตารางที่  ๔.๖ ค่าเฉลี่ย (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  () ของความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ
รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดจังหวัดสิงห์บุรี ด้าน
ความซื่อสัตย์ 

          (N = ๑๘๓) 

 
 

ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อรูปแบบการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดจังหวัด

สิงห์บุรี 

ระดับความคิดเห็น 

μ  แปลผล 

๑. วัดท่านส่งเสริมให้มีความซื่อสัตย์สุจริตเสมอประพฤติ
ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

๓.๙๙ ๐.๗๘ มาก 

๒. วัดท่านส่งเสริมให้เป็นต้นแบบความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
สถานที่เรียนรู้ให้กับเยาวชน 

๓.๙๑ ๐.๘๘ มาก 

๓. วัดท่านส่งเสริมให้มีคุณธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องดี
งาม ซื่อสัตย์ สุจริตจริงใจ 

๔.๐๕ ๐.๗๕ มาก 

๔. วัดท่านส่งเสริมให้สนับสนุนส่งเสริมชุมชนเยาวชนที่มี
ความซื่อสัตย์ทุกด้าน 

๔.๐๓ ๐.๗๓ มาก 

๕. วัดท่านส่งเสริมให้เป็นศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ในการท าความดี 

๓.๙๘ ๐.๗๔ มาก 

 เฉลี่ยภาพรวม ๓.๙๙ ๐.๗๘ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๖  พบว่า  ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดจังหวัดสิงห์บุรี  ด้านความซื่อสัตย์  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๙๙  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ  วัดส่งเสริมให้มีคุณธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง
ดีงาม ซื่อสัตย์ สุจริตจริงใจ  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๐๕  รองลงมา  คือ  วัดส่งเสริมให้สนับสนุนส่งเสริม
ชุมชนเยาวชนที่มีความซื่อสัตย์ทุกด้าน  ค่าเฉลี่ย  ๔.๐๓  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ  วัดส่งเสริมให้
เป็นต้นแบบความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสถานที่เรียนรู้ให้กับเยาวชน  ค่าเฉลี่ย  ๓.๙๑ 
 
 
 
 



๑๓๙ 
 

 
 

ตารางที่  ๔.๗ ค่าเฉลี่ย (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  () ของความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ
รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดจังหวัดสิงห์บุรี ด้าน
ความมีวินัย 

          (N = ๑๘๓) 

 
 

ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อรูปแบบการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดจังหวัด

สิงห์บุรี 

ระดับความคิดเห็น 

μ  แปลผล 

๑. วัดท่านส่งเสริมให้ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบในด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ให้บุคคลที่เข้าไปเรียนรู้ 

๔.๑๕ ๐.๗๔ มาก 

๒. วัดท่านส่งเสริมห้ามสูบบุหรี่ตลอดจนไม่น าสิ่งเสพติดให้
โทษเข้ามาในวัด 

๔.๐๕ ๐.๘๖ มาก 

๓. วัดท่านส่งเสริมให้ควรจัดป้ายแสดงค าขวัญ บทกลอน 
และคติพจน์ด้านคุณธรรมจริยธรรมความมีวินัย 

๓.๙๗ ๐.๗๘ มาก 

๔. วัดท่านส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนให้มีความประพฤติดีทั้ง
นอกวัดและในวัด   

๔.๐๒ ๐.๙๘ มาก 

๕. วัดท่านส่งเสริมให้จัดกิจกรรมส่งเสริมยกย่องเยาวชนที่มี
ความประพฤติดีงาม 

๓.๙๔ ๐.๙๔ มาก 

 เฉลี่ยภาพรวม ๔.๐๓ ๐.๘๖ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๗  พบว่า  ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดจังหวัดสิงห์บุรี  ด้านความมีวินัย  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๐๓  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ  วัดส่งเสริมให้ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบในด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ให้บุคคลที่เข้าไปเรียนรู้  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๑๕  รองลงมา  คือ  วัดส่งเสริมห้าม
สูบบุหรี่ตลอดจนไม่น าสิ่งเสพติดให้โทษเข้ามาในวัด  ค่าเฉลี่ย  ๔.๐๕  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ  วัด
ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมส่งเสริมยกย่องเยาวชนที่มีความประพฤติดีงาม  ค่าเฉลี่ย  ๓.๙๔ 
 
 
 
 



๑๔๐ 
 

 
 
 

ตารางที่  ๔.๘ ค่าเฉลี่ย (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  () ของความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ
รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดจังหวัดสิงห์บุรี ด้าน
สุขภาพ 

          (N = ๑๘๓) 

 
 

ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อรูปแบบการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดจังหวัด

สิงห์บุรี 

ระดับความคิดเห็น 

μ  แปลผล 

๑. วัดท่านส่งเสริมการหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ได้แก่บุหรี่ สุรา และ กาแฟ ซึ่งเป็นสิ่งที่บั่นทอน
สุขภาพ 

๓.๙๖ ๐.๕๗ มาก 

๒. วัดท่านส่งเสริมการตรวจสุขภาพเป็นการป้องกันการ
เจ็บป่วยระดับต้น เป็นการค้นหาโรคหรือความผิดปกติ
ของร่างกายในระยะเริ่มแรก 

๓.๖๔ ๐.๘๔ มาก 

๓. วัดท่านส่งเสริมสุขภาพกาย ได้แก่ การดูแลรักษาความ
สะอาดร่างกายอย่างสม่ าเสมอ การตรวจสุขภาพอย่าง
น้อยปีละครั้ง 

๓.๙๓ ๐.๖๐ มาก 

๔. วัดท่านส่งเสริมสุขภาพทางจิตโดยท ากิจวัตรประจ าวัน
ของสงฆ์ การท าวัตรสวดมนต์การเดินจงกรม การฝึก
สมาธิ 

๓.๗๒ ๐.๙๒ มาก 

๕. วัดท่านส่งเสริมให้รู้จักประมาณในการบริโภคการออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอโดยการท า กิจวัตรประจ าวันมี
การกวาดวัด  

๓.๗๙ ๐.๗๑ มาก 

 เฉลี่ยภาพรวม ๓.๘๑ ๐.๗๓ มาก 

 จากตารางที่ ๔.๘  พบว่า  ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดจังหวัดสิงห์บุรี  ด้านสุขภาพ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  ๓.๘๑  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด  คือ  วัดส่งเสริมการตรวจสุขภาพเป็นการป้องกันการเจ็บป่วย
ระดับต้น เป็นการค้นหาโรคหรือความผิดปกติของร่างกายในระยะเริ่มแรก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๙๖  
รองลงมา  คือ  วัดส่งเสริมสุขภาพกาย ได้แก่ การดูแลรักษาความสะอาดร่างกายอย่างสม่ าเสมอ การ



๑๔๑ 
 

ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง  ค่าเฉลี่ย  ๓.๙๓  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ  วัดส่งเสริมการตรวจ
สุขภาพเป็นการป้องกันการเจ็บป่วยระดับต้น เป็นการค้นหาโรคหรือความผิดปกติของร่างกายในระยะ
เริ่มแรก  ค่าเฉลี่ย  ๓.๖๔ 

ตารางที่  ๔.๙ ค่าเฉลี่ย (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  () ของความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ
รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดจังหวัดสิงห์บุรี ด้าน
ความสะอาดของวัด 

          (N = ๑๘๓) 

 
 

ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อรูปแบบการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดจังหวัด

สิงห์บุรี 

ระดับความคิดเห็น 

μ  แปลผล 

๑. วัดท่านมีอาคารสิ่งปลูกสร้าง และบริเวณวัดได้จัดวางผัง
ไว้อย่างเป็นระเบียบ และอาณาบริเวณวัดมีความสะอาด
เรียบร้อย 

๓.๗๑ ๐.๗๙ มาก 

๒. วัดท่านมีความร่มรื่น ร่มเย็นด้วยร่มเงาของต้นไม้มีความ
สวยงามจากไม้ดอกไม้ประดับ 

๓.๘๐ ๐.๖๗ มาก 

๓. วัดท่านมีบรรยากาศภายในวัดมีความสงบร่มเย็น มี
ความสะอาดและ เป็นระเบียบ 

๓.๗๕ ๐.๕๔ มาก 

๔. วัดท่านจัดบริเวณไว้ส าหรับเป็นที่พักผ่อนอย่างพอเพียง
ห้องน้ าห้องส้วมมีความสะอาด 

๓.๖๙ ๐.๗๙ มาก 

๕. วัดท่านได้จัดบอร์ดเ พ่ือให้ความรู้ ในวันส าคัญและ
เทศกาลต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ ให้มีศูนย์รวมความ
ศรัทธาไว้ให้กราบไหว้เพ่ือยึดเหนี่ยวจิตใจ 

๓.๖๒ ๐.๘๔ มาก 

 เฉลี่ยภาพรวม ๓.๗๑ ๐.๗๓ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๙  พบว่า  ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดจังหวัดสิงห์บุรี  ด้านความสะอาดของวัด  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๗๑  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ  วัดมีความร่มรื่น ร่มเย็นด้วยร่มเงาของ
ต้นไม้มีความสวยงามจากไม้ดอกไม้ประดับ  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๘๐  รองลงมา  คือ  มีบรรยากาศ
ภายในวัดมีความสงบร่มเย็น มีความสะอาดและ เป็นระเบียบ  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๗๕  ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ  วัดได้จัดบอร์ดเพ่ือให้ความรู้ในวันส าคัญและเทศกาลต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ ให้มีศูนย์
รวมความศรัทธาไว้ให้กราบไหว้เพ่ือยึดเหนี่ยวจิตใจ  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๖๒ 



๑๔๒ 
 

 
 
 

ตารางท่ี  ๔.๑๐ ค่าเฉลี่ย (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  () ของความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ
รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดจังหวัดสิงห์บุรี ด้าน
ความสามัคคี 

          (N = ๑๘๓) 

 
 

ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อรูปแบบการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดจังหวัด

สิงห์บุรี 

ระดับความคิดเห็น 

μ  แปลผล 

๑. วัดท่านส่งเสริมให้ลดละความทิฐิมานะของตนเอง และ
ความคิดของตนเองว่าถูกต้องเหนือใคร 

๓.๗๓ ๐.๘๖ มาก 

๒. วัดท่านส่งเสริมให้ลดละความอิจฉาริษยาการกระท าเพ่ือ
ส่วนรวมในพวกเดียวกัน 

๓.๕๘ ๐.๙๘ มาก 

๓. วัดท่านส่งเสริมให้ลดลการใช้ค าพูดที่สร้างปัญหาให้เกิด
ประเด็นถกเถียงที่ไม่มีข้อยุติ 

๓.๖๖ ๐.๗๘ มาก 

๔. วัดท่านส่งเสริมให้ลดละบทบาทเพ่ือการแข่งขันชิงดีชิง
เด่น 

๓.๗๔ ๐.๗๖ มาก 

๕. วัดท่านส่งเสริมให้ลดละความการหาผลประโยชน์เข้า
ตนเอง โดยใช้ชื่อเสียงของพวกเดียวกันเป็นเครื่องมือ 

๓.๕๕ ๐.๗๑ มาก 

 เฉลี่ยภาพรวม ๓.๖๓ ๐.๘๒ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๐  พบว่า  ความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดจังหวัดสิงห์บุรี  ด้านความสามัคคี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๖๓  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ  วัดส่งเสริมให้ลดละบทบาทเพ่ือการแข่งขันชิงดี
ชิงเด่น  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๗๔  รองลงมา  คือ  วัดส่งเสริมให้ลดละความทิฐิมานะของตนเอง และ
ความคิดของตนเองว่าถูกต้องเหนือใคร  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๗๓  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ  วัด
ส่งเสริมให้ลดละความการหาผลประโยชน์เข้าตนเอง โดยใช้ชื่อเสียงของพวกเดียวกันเป็นเครื่องมือ  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๕๕ 
 
 



๑๔๓ 
 

 
 
 
 

ตารางท่ี  ๔.๑๑ ค่าเฉลี่ย (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  () ของความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ
รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดจังหวัดสิงห์บุรี ด้าน
ความมีน้ าใจ 

          (N = ๑๘๓) 

 
 

ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อรูปแบบการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดจังหวัด

สิงห์บุรี 

ระดับความคิดเห็น 

μ  แปลผล 

๑. วัดท่านช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน ๓.๖๔ ๐.๙๐ มาก 
๒. วัดท่านช่วยเหลืองานสาธารณประโยชน์ทุกด้าน ๔.๐๕ ๐.๗๖ มาก 
๓. วัดท่านช่วยเหลือให้ค าแนะน าท้ังทางโลกและทางธรรม ๓.๘๗ ๐.๖๙ มาก 
๔. วัดท่านช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนแก่คนที่เดือดร้อน ๓.๖๒ ๐.๗๘ มาก 
๕. วั ดท่ า นช่ ว ย เ พ่ิ ม พูนคว ามรู้ ใ ห้ แ ก่ เ ย า วชนตาม

ก าลังสติปัญญา ๓.๗๒ ๐.๗๓ มาก 
 เฉลี่ยภาพรวม ๓.๗๘ ๐.๗๗ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๑  พบว่า  ความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดจังหวัดสิงห์บุรี  ด้านความมีน้ าใจ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๗๘  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ  วัดช่วยเหลืองานสาธารณประโยชน์ทุกด้าน  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๐๕  รองลงมา  คือ  วัดช่วยเหลือให้ค าแนะน าทั้งทางโลกและทางธรรม  ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  ๓.๘๗  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ  วัดช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนแก่คนที่เดือดร้อน  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๖๒ 
 
๔.๕  ผลการยืนยันรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ใน
จังหวัดสิงห์บุรี จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ในจังหวัด
สิงห์บุรี  พบว่า คุณธรรมน าความรู้สร้างความตระหนัก พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของ



๑๔๔ 
 

กระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง ความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และ
สถาบันการศึกษา โดยมีจุดเน้นเพ่ือพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุขดั งนั้น เพ่ือให้
การขับเคลื่อนดังกล่าวมีความชัดเจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถน า ไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม “คุณธรรมพื้นฐาน๘ ประการ” ที่ควรปลูกฝัง  ๑. ด้านความขยัน  ๒. ด้านความประหยัด  
๓. ด้านความซื่อสัตย์ ๔. ด้านความมีวินัย  ๕. ด้านสุขภาพ  ๖. ด้านความสะอาดภายในวัด  ๗. ด้าน
ความสามัคคี  เป็นแนวคิดทฤษฎีและแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดใน
จังหวัดสิงห์บุรี 
 รูปแบบที่ ๑ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ด้านความขยัน  
รูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมของวัดมีลักษณะของการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความขยันหมั่นเพียร  
กิจกรรมที่น ามาใช้ในการส่งเสริมการอบรม  เป็นการจัดให้เด็กได้มีส่วนร่วม ในการท ากิจกรรมท า
ความสะอาดวัด  การท าความสะอาดสถานที่ฝึกอบรม  ประกอบการบรรยายหัวข้อหลักธรรมที่
เกีย่วข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมให้แก่เยาวชน๙๖   
 รูปแบบที่ ๒ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ด้านความ
ประหยัด  การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของแต่พอควรพอประมาณให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 
ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ผู้ที่มีความประหยัด ด าเนินชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายที่ รู้จักฐานะการเงินของ
ตนคิดก่อนใช้คิดก่อนซื้อ๙๗ 
 รูปแบบที่ ๓ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ด้านความ
ซื่อสัตย์  ประพฤติตรงไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกล า เอียงหรือ
อคติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อหน้าต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คด
โกงทั้งทางตรงและทางอ้อม๙๘ 
 รูปแบบที่ ๔ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ด้านความมีวินัย  
ยึดมันในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเองและวินัยต่อสังคมผู้มีวินัย 
ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน/องค์กร/สังคมและประเทศ ๙๙ 

                                                 
๙๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอุดมสิทธินายก, ผศ. ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ, ๒๓ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๙๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ, 

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๙๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ, ๒๓ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๙๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาฯ, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



๑๔๕ 
 

 รูปแบบที่ ๕ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ด้านความ
สะอาด  ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม ความผ่องใส เป็นที่่เจริญตา ท าให้
เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็นผู้ที่มีความสะอาด ฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่นมัว จึงมีความแจ่มใสอยูเสมอ ๑๐๐

  
 รูปแบบที่ ๖ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ด้านความสุภาพ  
เรียบร้อย อ่อนโอน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะผู้ที่มีความสุภาพ คือ ผู้ที่อ่อน
น้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว  รุนแรง วางอ านาจ  ข่มผู้อ่ืนทั้งโดยวาจาและ
ท่าทาง  วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย๑๐๑ 
 รูปแบบที่ ๗ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ด้านความ
สามัคคี  ความพร้อมเพียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้
บรรลุผลตามที่ต้องการ  เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รู้บทบาทของตนทั้งในฐานะผู้น าและ
ผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกนเพ่ือให้การงานส าเร็จลุล่วง แกปัญหาและ
ขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด ความ
เชื่อ พร้อมที่จะปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติ ๑๐๒ 
 รูปแบบที่ ๘ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ด้านความมี
น้ าใจจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจเห็นคุณค่าในเพ่ือนมนุษย์ มี
ความเอ้ืออาทรเอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจ าเป็นความทุกข์สุขของผู้อ่ืน และพร้อม
ที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันผู้ที่มีน้ าใจ อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกายสติปัญญา ลงมือ
ปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดข้ึนในชุมชน๑๐๓ 
 รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ในจังหวัดสิงห์บุรี  มีการ
น าแนวคิดส่งเสริมคุณธรรมทั้ง ๘ ด้านมาจัดเป็นรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนใน
ลักษณะของ  การบูรณาการกับกิจกรรมที่วัดเหล่านั้นได้ด าเนินการปกติ  ได้แก่  วัดที่มีการจัดอบรม
เยาวชนมีการจัดท าสื่อบรรยายและน าหลักทิศทั้ง ๘ ด้านมาประยุกต์ใช้ประกอบการอบรม  วัดที่เน้น
การอบรมวิปัสสนา  สอนวิปัสสนาควบคู่กับการอธิบายส่งเสริมคุณธรรมประกอบกิจกรรมการปฏิบัติ
วิปัสสนา  ทั้งนี้ทั้ง ๘ ด้านไม่สามารถมาเม้นอบรมแก่เยาวชนด้านใดด้านหนึ่งสามารถน ามาปรับ

                                                 
๑๐๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดวรเมศวร์ นาควโร, ดร., ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๑๐๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ , อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ, ๒๓ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๑๐๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ, ๒๓ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๑๐๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายเฉลิมชัย เชาว์ใน, ข้าราชการบ านาญฯ, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



๑๔๖ 
 

ประยุกต์บูรณาการกับกิจกรรมการอบรม  ด้านไม่สามารถมาเม้นอบรมแก่เยาวชนด้านใดด้านหนึ่ง
สามารถน ามาปรับประยุกต์บูรณาการกับกิจกรรมการอบรมด า ด้านไม่สามารถมาเม้นอบรมแก่
เยาวชนด้านใดด้านหนึ่งสามารถน ามาปรับประยุกต์บูรณาการกับกิจกรรมการอบรมดังนั้นรูป ด้านไม่
สามารถมาเม้นอบรมแก่เยาวชนด้านใดด้านหนึ่งสามารถน ามาปรับประยุกต์บูรณาการกับกิจกรรมการ
อบรมดังนั้นรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมและจึงมีลักษณะของรูปแบบการบูรณาการให้เกิดการ
ส่งเสริมคุณธรรมทั้ง ๘ ด้านแก่เยาวชน  ผลการด าเนินการวัดที่จัดการอบรมเยาวชนในจังหวัดสิงห์บุรี
ที่มีผลงานเด่นชัด  ได้แก่  วัดสมศรี  วัดห้วยเจริญสุข  วัดสิงห์สุทธาวาส  วัดข่อยสังฆาราม  วัดพิกุล
ทอง  หลักที่ส าคัญส าคัญอบรมเยาวชนทั้ง ๘ ด้านมีหลายรูปแบบเหมือนกันแต่ละวัดอาจจะไม่ตายตัว
ในเรื่องของการอบรมทั้ง ๘ ด้าน  เน้นเนื้อเรื่องความมีระเบียบ  เน้นเรื่องการมีความขยัน ความ
กตัญญู  รู้คุณบิดามารดา  รู้จักหน้าที่ของเยาวชนในท านองเดียวกับวัดที่ปฏิบัติธรรมลักษณ์ ใช้วิธีการ
ปฏิบัติวิปัสสนาอบรมเยาวชนส่วนมากจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมไม่จ ากัดว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่  มีค
รอสครอส เป็นช่วงๆ  โรงเรียนสิงห์บุรี  ได้น าเด็กมาเข้าค่ายเข้าค่ายปฏิบัติธรรมอาจจะเป็น ๒ คืน ๓ 
วัน  และการปฏิบัติบูรณาการณ์คุณธรรมทั้ง ๘ ด้าน  บางวัดจัดกิจกรรมการอบรมเป็นฐานในรูปแบบ
ฐานเรียนรู้ของให้นักเรียนจัดเป็นกลุ่มกลุ่มละ ๕๐ บ้างกลุ่มเป็นฐานศาสนา  บางฐานมีครอบครัวเข้า
ร่วมกิจกรรมด้วย๑๐๔ 
 รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดจังหวัดสิงห์บุรี  ทั้ง  ๘  
ด้ า น   
๑. ด้านความขยัน ๒. ด้านความประหยัด ๓. ด้านความซื่อสัตย์  ๔. ด้านความมีวินัย  ๕. ด้านสุขภาพ  
๖. ด้านความสะอาดภายในวัด ๗. ด้านความสามัคคี ๘. ด้านความมีน้ าใจ  รูปแบบบูรณาส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดการกับกิจกรรมอบรมประจ าศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
ได้แก่  การปฏิบัติตามค าสอนทางพระพุทธศาสนา  สวดมนต์ประจ าสัปดาห์ แผ่เมตตาสมาธิ อาราธนา
พระภิกษุมาบรรยายธรรม  การปฏิบัติธรรม ฝึกจิตให้สงบและเป็นสมาธิ  โครงการปฏิบัติกรรมฐาน
ตามแนวสติปัฏฐานในโอกาสต่าง ๆ ๓ วัน และ ๗ วัน ให้รัฐจัดสรรเวลาในช่วงเวลาทางการหลังเวลา 
๐๘.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. หลังเคารพธงชาติ ๒ ช่วงเวลาดังกล่าว ๕ วินาที  เพื่อท ากิจกรรมส่งเสริม
การปฏิบัติธรรม  และวัดยังร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดทาง
พระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในสังคมไทย  ส่งผลให้เกิด
รูปแบบส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด  ความร่วมมือ เข้าร่วมกิจกรรม ให้กลุ่ม
ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเด็ก เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น 
และส่งเสริมให้มีการใช้ความสามารถเฉพาะตัวมาช่วยสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา  ซึ่ง

                                                 
๑๐๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอุดมสิทธินายก, ผศ. ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ, ๒๓ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



๑๔๗ 
 

รูปแบบเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เป็นรูปแบบโครงการที่หน่วยงานภาครัฐ  เข้ามาร่วมจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริธรรม  สอนให้มีความรู้วิธีการด าเนินชีวิต  เช่น  กิจกรรมค่ายพัฒนา
คุณธรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น บูรณาการคุณธรรมทั้ง  ๘  
ด้าน  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดจังหวัดสิงห์บุรี 

 
 
 
๔.๖  องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย  
 จากการศึกษาเรื่อง รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ใน
จังหวัดสิงห์บุรี สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบาย การส่งเสริม พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน   ๒๐ ปี 

๑.งบประมาณ  ๒.หน่วยงานสนับสนุน  ๓.การส่งเสริมยกย่อง  ๔.การประเมินผล 

สภาพทั่วไปในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
เยาวชน ของวัดในจังหวัด

สิงห์บุรี  
จุดแข็ง  
๑.๑ สถานศกึษามีเพียงพอ  
๑.๒ เด็กได้รับการศกึษาที่
เหมาะสม  
จุดอ่อน  
๒.๑ เยาวชนมีพฤติกรรมไม่
เหมาะสม  
๒.๒ พบเด็กกลุ่มเสี่ยง อาทเิชน่ ติด
เกมส ์ติดยาเสพติด และตั้งครรภ์
ก่อนวันอันควร  
โอกาส  
๓.๑ พ่อแมม่ีเวลาอบรมลูก  
อุปสรรค  
๔.๑ การใช้ส่ือออนไลน์ในทางไม่
สร้างสรรค ์

คุณธรรมจริยธรรม 
ที่ต้องพัฒนา 

๑. ด้านความขยัน   
๒. ด้านความประหยัด   
๓. ด้านความซื่อสตัย์   
๔. ด้านความมีวินัย   
๕. ด้านสุภาพ   
๖.  ด้านความสะอาด    
๗.  ด้านความสามคัคี    
๘. ด้านความมีน้ าใจ 

วิธีการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ส าหรับ
เยาวชน ของวัดใน

จังหวัดสิงห์บุรี 

 ๑) หลักสูตร  
๒) ผู้เข้าร่วม  
๓) วิทยากร  
๔) การจัดการ  
๕) งบประมาณ 

   ผลที่เกิด 
๕  ดีมาก 
๔  ด ี
๓  ปานกลาง 
๒  พอใช้ 
๑  ต้อง
ปรับปรุง 
 

ติดตาม
ผลระยะ

ยาว 
๓ เดือน 
๖ เดือน 
๑ ปี 

การเตรียมการของวัด ที่จะเป็นศูนย์กลางในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด 
๑.อาคาร สถานที่  ๒.บุคลากร  ๓.แผนงาน  ๔.งบประมาณ  ๕.สัปปายะ ๗  ๖. การติดตามผล 

 



๑๔๘ 
 

 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑ องค์ความรู้จากการวิจัย 
ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

 
 จากแผนภาพที่ ๔.๑ พบว่า  
 สภาพปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนในจังหวัดสิงห์บุรี พบว่า จุดแข็ง มี ๒ 
ข้อ คือ ๑.๑ สถานศึกษามีเพียงพอ ๑.๒ เด็กได้รับการศึกษาที่เหมาะสม จุดอ่อน มี ๓ ข้อ คือ ๒.๑ 
เยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ๒.๒ พบเด็กกลุ่มเสี่ยง อาทิเช่น ติดเกมส์ ติดยาเสพติด และตั้งครรภ์
ก่อนวันอันควร โอกาส มี ๑ ข้อคือ ๓.๑ พ่อแม่มีเวลาอบรมลูก และอุปสรรค มี  ๑ ข้อ คือ ๔.๑ การ
ใช้สื่อออนไลน์ในทางไม่สร้างสรรค์ 
 วิธีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัดสิ งห์บุ รี  
ประกอบด้วยวิธีการ ๕ ส่วน คือ  
 ๑) ด้านหลักสูตร ต้องพัฒนาหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมที่วัดด าเนินการอยู่ ให้ดีขึ้น คือ 
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม เช่น ค่ายวัยใส ค่ายวัยรุ่น ค่ายพักค้างแรม เป็นต้น และต้องพัฒนาหลักสูตร
คุณธรรมจริยธรรมที่วัดด าเนินการอยู่อีกรูปแบบหนึ่ง คือ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  เช่น วัดอัมพ
วันของหลวงพ่อจรัญ เป็นต้น ทั้งสองหลักสูตรให้โดดเดนและเป็นรูปธรรมเพ่ือให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม ใช้สติปัญญาในการ
ด าเนินชีวิต เพ่ือให้เด็กและเยาวชนน าหลักคุณธรรมจริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพ ชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
เพ่ือแสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน เพ่ือให้เด็กและเยาวชน เกิดการพัฒนาตนเอง คิดเป็น ท า
เป็น แก้ปัญหาเป็น จนน าไปสู่การพัฒนาครอบครัว สังคม และประเทศชาติ  
 ๒) ด้านผู้เข้าอบรม กลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชนแต่ละรุ่นควรมีจ านวนไม่มากและ ไม่น้อย
เกินไป เนื่องจากมีการลงทุนที่สูงมาก ทั้งเรื่องวิทยากร สถานที่ สื่ออุปกรณ์ อาหาร เสื้อผ้า ฯลฯ การ
ดูแลใกล้ชิดกับเยาวชนมากที่สุด การจัดกิจกรรมย่อย ในกรณีแบ่งฐานจะได้ไม่น่าเบื่อ รวมทั้งความ
สะดวกเรื่องการจัดที่พัก สถานที่ อบรมทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย และเรื่องอาหารที่เป็นเรื่องส าคัญ
ของการจัด โครงการฯ   
 ๓) ด้านวิทยากร วิทยากรต้องผ่านการอบรมการจัดกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรม มี
ประสบการณ์ที่มีความเชี่ยวชาญในกิจกรรมด้านต่าง ๆ  และต้องพัฒนาบทบาทตนเองใน ๔ ด้าน คือ 
๑. ด้านพิธีการและกระบวนการจัดค่าย ๓. ด้านหลักการเดินจงกรม-นั่งสมาธิ ๓. ด้านองค์ความรู้



๑๔๙ 
 

ภาพรวม ๔. ด้านกิจกรรม ที่จัดในแต่ละกิจกรรม สามารถจัดได้เป็นล าดับ ขั้นตอน ทั้งนี้อาจมี วิทยากร
เฉพาะด้าน วิทยากรพิเศษ และ พ่ีเลี้ยงร่วมด้วย  
 ๔) ด้านการจัดการ ต้องพัฒนาสถานที่ เช่น หอพัก ห้องน้ า บริเวณรอบนอก ความสะอาด 
และความปลอดภัย เป็นต้น จัดท าป้ายบอกทางเป็นระยะ และพัฒนาด้านอุปกรณ ์เช่น จัดหาเต็นท์ให้
เพียงพอ กับสมาชิก ที่มาเข้าค่ายและควรมีจัดระบบเพ่ือการแก้ปัญหา  จัดระบบรักษาความปลอดภัย 
จัดระบบช่วยแก้ปัญหาบุคลากร  ระบบจัดการเพ่ือช่วยแก้ปัญหาการจัดกิจกรรม เป็นต้น  
 ๕) ด้านงบประมาณ จัดท างบประมาณค่าย ที่แสดง ให้เห็นถึงที่มาของเงิน เพ่ือ
ด าเนินงานค่ายและจัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จัดท าระบบบัญชีและการเงินในค่ายพร้อมทั้ง
จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องด้านการเงิน เพ่ือวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้
เพียงพอ 

รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ในจังหวัดสิงห์บุรี มี ๘ 
รูปแบบ ดังนี้ 

รูปแบบที่ ๑ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ด้านความขยัน  
รูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมของวัดมีลักษณะของการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความขยันหมั่นเพียร  
กิจกรรมที่น ามาใช้ในการส่งเสริมการอบรม  เป็นการจัดให้เด็กได้มีส่วนร่วม ในการท ากิจกรรมท า
ความสะอาดวัด  การท าความสะอาดสถานที่ฝึกอบรม  ประกอบการบรรยายหัวข้อหลักธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมให้แก่เยาวชน    

 รูปแบบที่ ๒ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ด้านความประหยัด  
การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของแต่พอควรพอประมาณให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 
ไม่ฟุ้งเฟ้อ ผู้ที่มีความประหยัด ด าเนินชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายที่ รู้จักฐานะการเงินของตนคิดก่อน
ใช้คิดก่อนซื้อ  

 รูปแบบที่ ๓ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ด้านความซื่อสัตย์  
ประพฤติตรงไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกล าเอียงหรืออคติผู้ที่มี
ความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อหน้าต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกงทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม  

 รูปแบบที่ ๔ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ด้านความมีวินัย  ยึด
มันในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเองและวินัยต่อสังคมผู้มีวินัย 
ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน/องค์กร/สังคมและประเทศ   

 รูปแบบที่ ๕ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ด้านความสะอาด  
ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม ความผ่องใส เป็นที่่เจริญตา ท าให้เกิดความ
สบายใจแก่ผู้พบเห็นผู้ที่มีความสะอาด ฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่นมัว จึงมีความแจ่มใสอยูเสมอ   



๑๕๐ 
 

 รูปแบบที่ ๖ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ด้านความสุภาพ  
เรียบร้อย อ่อนโอน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะผู้ที่มีความสุภาพ คือ ผู้ที่อ่อน
น้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว  รุนแรง วางอ านาจ  ข่มผู้อ่ืนทั้งโดยวาจาและ
ท่าทาง  วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย  

 รูปแบบที่ ๗ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ด้านความสามัคคี  
ความพร้อมเพียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่
ต้องการ  เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รู้บทบาทของตนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี มี
ความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกนเพ่ือให้การงานส าเร็จลุล่วง แกปัญหาและขจัดความ
ขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ พร้อม
ที่จะปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติ   

 รูปแบบที่ ๘ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ด้านความมีน้ าใจ 
จริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจเห็นคุณค่าในเพ่ือนมนุษย์ มีความ
เอ้ืออาทรเอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจ าเป็นความทุกข์สุขของผู้อื่น และพร้อมที่จะ
ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันผู้ที่มีน้ าใจ อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกายสติปัญญา ลงมือ
ปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดข้ึนในชุมชน 
 
 



 

บทท่ี ๕ 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง  รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ในจังหวัด
สิงห์บุรี  มีวัตถุประสงคเ์พ่ือ  ๑) สภาพปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนในจังหวัดสิงห์บุรี  ๒) 
ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัดสิงห์บุรี ๓)  น าเสนอ
รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ในจังหวัดสิงห์บุรี  ด้วยวิธีการวิจัยแบบ
ผสานวิธี (Mixed Methodology) ตามลักษณะการศึกษารวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่
มีเนื้อหาสนับสนุนผลการวิจัยชัดเจนมากขึ้น  ส าหรับวิธีการวิจัยได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยผู้วิจัย
ได้ศึกษาเอกสารและแนวคิดเกี่ยวกับงานวิจัย  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  และการ
วิจัยเชิงปริมาณโดยการแจกแบบสอบถาม(Survey Research)  ในประเด็นรูปแบบการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัดสิงห์บุรี  สามารถสรุป อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ในจังหวัด

สิงห์บุรี  สรุปตามประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 
๑) สภาพปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนในจังหวัดสิงห์บุรี 
จุดแข็ง มี ๒ ข้อ คือ ๑.๑ สถานศึกษามีเพียงพอ ๑.๒ เด็กได้รับการศึกษาที่เหมาะสม 

จุดอ่อน มี ๓ ข้อ คือ ๒.๑ เยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ๒.๒ พบเด็กกลุ่มเสี่ยง อาทิเช่น ติดเกมส์ 
ติดยาเสพติด และตั้งครรภ์ก่อนวันอันควร โอกาส มี ๑ ข้อคือ ๓.๑ พ่อแม่มีเวลาอบรมลูก และ
อุปสรรค มี  ๑ ข้อ คือ ๔.๑ การใช้สื่อออนไลน์ในทางไม่สร้างสรรค์ 

๒) แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัดสิงห์บุรี 
ประกอบด้วยวิธีการ ๕ ส่วน คือ  
 ๑) ด้านหลักสูตร ต้องพัฒนาหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมที่วัดด าเนินการอยู่ ให้ดีขึ้น คือ 
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม เช่น ค่ายวัยใส ค่ายวัยรุ่น ค่ายพักค้างแรม เป็นต้น และต้องพัฒนาหลักสูตร
คุณธรรมจริยธรรมที่วัดด าเนินการอยู่อีกรูปแบบหนึ่ง คือ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  เช่น วัดอัมพ
วันของหลวงพ่อจรัญ เป็นต้น ทั้งสองหลักสูตรให้โดดเดนและเป็นรูปธรรมเพ่ือให้เด็กและเยาวชนมี



๑๕๒ 

 

ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม ใช้สติปัญญาในการ
ด าเนินชีวิต เพ่ือให้เด็กและเยาวชนน าหลักคุณธรรมจริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพ ชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
เพ่ืแสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน เพ่ือให้เด็กและเยาวชน เกิดการพัฒนาตนเอง คิดเป็น ท า
เป็น แก้ปัญหาเป็น จนน าไปสู่การพัฒนาครอบครัว สังคม และประเทศชาติ  
 ๒) ด้านผู้เข้าอบรม กลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชนแต่ละรุ่นควรมีจ านวนไม่มากและ ไม่น้อย
เกินไป เนื่องจากมีการลงทุนที่สูงมาก ทั้งเรื่องวิทยากร สถานที่ สื่ออุปกรณ์ อาหาร เสื้อผ้า ฯลฯ การ
ดูแลใกล้ชิดกับเยาวชนมากที่สุด การจัดกิจกรรมย่อย ในกรณีแบ่งฐานจะได้ไม่น่าเบื่อ รวมทั้งความ
สะดวกเรื่องการจัดที่พัก สถานที่ อบรมทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย และเรื่องอาหารที่เป็นเรื่องส าคัญ
ของการจัด โครงการฯ   
 ๓) ด้านวิทยากร วิทยากรต้องผ่านการอบรมการจัดกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรม มี
ประสบการณ์ที่มีความเชี่ยวชาญในกิจกรรมด้านต่าง ๆ  และต้องพัฒนาบทบาทตนเองใน ๔ ด้าน คือ 
๑. ด้านพิธีการและกระบวนการจัดค่าย ๓. ด้านหลักการเดินจงกรม-นั่งสมาธิ ๓. ด้านองค์ความรู้
ภาพรวม ๔. ด้านกิจกรรม ที่จัดในแต่ละกิจกรรม สามารถจัดได้เป็นล าดับ ขั้นตอน ทั้งนี้อาจมี วิทยากร
เฉพาะด้าน วิทยากรพิเศษ และ พ่ีเลี้ยงร่วมด้วย  
 ๔) ด้านการจัดการ ต้องพัฒนาสถานที่ เช่น หอพัก ห้องน้ า บริเวณรอบนอก ความสะอาด 
และความปลอดภัย เป็นต้น จัดท าป้ายบอกทางเป็นระยะ และพัฒนาด้านอุปกรณ ์เช่น จัดหาเต็นท์ให้
เพียงพอ กับสมาชิก ที่มาเข้าค่ายและควรมีจัดระบบเพ่ือการแก้ปัญหา  จัดระบบรักษาความปลอดภัย 
จัดระบบช่วยแก้ปัญหาบุคลากร  ระบบจัดการเพ่ือช่วยแก้ปัญหาการจัดกิจกรรม เป็นต้น  
 ๕) ด้านงบประมาณ จัดท างบประมาณค่าย ที่แสดง ให้เห็นถึงที่มาของเงิน เพ่ือ
ด าเนินงานค่ายและจัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จัดท าระบบบัญชีและการเงินในค่ายพร้อมทั้ง
จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องด้านการเงิน เพ่ือวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้
เพียงพอ 

๕.๑.๓ รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ในจังหวัด
สิงห์บุรี มี ๘ รูปแบบ ดังนี้ 

รูปแบบที่ ๑ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ด้านความขยัน  
รูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมของวัดมีลักษณะของการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความขยันหมั่นเพียร  
กิจกรรมที่น ามาใช้ในการส่งเสริมการอบรม  เป็นการจัดให้เด็กได้มีส่วนร่วม ในการท ากิจกรรมท า
ความสะอาดวัด  การท าความสะอาดสถานที่ฝึกอบรม  ประกอบการบรรยายหัวข้อหลักธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมให้แก่เยาวชน    

 รูปแบบที่ ๒ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ด้านความประหยัด  
การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของแต่พอควรพอประมาณให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 



๑๕๓ 

 

ไม่ฟุ้งเฟ้อ ผู้ที่มีความประหยัด ด าเนินชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายที่ รู้จักฐานะการเงินของตนคิดก่อน
ใช้คิดก่อนซื้อ  

 รูปแบบที่ ๓ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ด้านความซื่อสัตย์  
ประพฤติตรงไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกล า เอียงหรืออคติผู้ที่มี
ความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อหน้าต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกงทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม  

 รูปแบบที่ ๔ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ด้านความมีวินัย  ยึด
มันในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเองและวินัยต่อสังคมผู้มีวินัย 
ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน/องค์กร/สังคมและประเทศ   

 รูปแบบที่ ๕ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ด้านความสะอาด  
ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม ความผ่องใส เป็นที่่เจริญตา ท าให้เกิ ดความ
สบายใจแก่ผู้พบเห็นผู้ที่มีความสะอาด ฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่นมัว จึงมีความแจ่มใสอยูเสมอ   

 รูปแบบที่ ๖ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ด้านความสุภาพ  
เรียบร้อย อ่อนโอน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะผู้ที่มีความสุภาพ คือ ผู้ที่อ่อน
น้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว  รุนแรง วางอ านาจ  ข่มผู้อ่ืนทั้งโดยวาจาและ
ท่าทาง  วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย  

 รูปแบบที่ ๗ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ด้านความสามัคคี  
ความพร้อมเพียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่
ต้องการ  เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รู้บทบาทของตนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี มี
ความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกนเพ่ือให้การงานส าเร็จลุล่วง แกปัญหาและขจัดความ
ขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ พร้อม
ที่จะปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติ   

 รูปแบบที่ ๘ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ด้านความมีน้ าใจ 
จริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจเห็นคุณค่าในเพ่ือนมนุษย์ มีความ
เอ้ืออาทรเอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจ าเป็นความทุกข์สุขของผู้อื่น และพร้อมที่จะ
ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันผู้ที่มีน้ าใจ อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกายสติปัญญา ลงมือ
ปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดข้ึนในชุมชน 

 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ในจังหวัด
สิงห์บุรี  สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 



๑๕๔ 

 

รูปแบบที่ ๑ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ด้านความขยัน  
รูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมของวัดมีลักษณะของการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความขยันหมั่นเพียร  
กิจกรรมที่น ามาใช้ในการส่งเสริมการอบรม  เป็นการจัดให้เด็กได้มีส่วนร่วม ในการท ากิจกรรมท า
ความสะอาดวัด  การท าความสะอาดสถานที่ฝึกอบรม  ประกอบการบรรยายหัวข้อหลักธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมให้แก่เยาวชน   สอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหากฤษฎา กิตฺติ
โสภโณ (แซ่หลี) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระ
ธรรมวิทยากร” ผลการวิจัยพบว่า พระธรรมวิทยากรมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา โดยมีบทบาทส าคัญ ๙ ด้าน คือ ๑. ด้านการให้ค าปรึกษา ๒. ด้านการสนทนา
ธรรม ๓. ด้านการอบรมเยาวชน ๔. ด้านการจัดกิจกรรมทาง ๕. ด้านการร่วมกับสถานศึกษาจัดท า
แผนปฏิบัติการ ๖. ด้านการจัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๗. ด้านการพัฒนาเครื่องมือในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน ๘. ด้านการจัดค่ายคุณธรรม ๙. ด้านการประเมินผลกลุ่มเป้าหมาย
ร่วมกับสถานศึกษา และมีการน าเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา คือ หลักไตรสิกขา หลักอริยสัจ 
๔ หลักอิทธิบาท ๔ และหลักภาวนา ๔ มาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วย 

รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร   (PICD:SCP 
MODEL) พบว่ามี ๔ รูปแบบ คือ ๑) รูปแบบการป้องกัน (Prevention) ๒) รูปแบบการปรับปรุง 
( Improvement)   ๓ )  รู ปแบบการ เปลี่ ยนแปลง  (Change)  และ ๔ )  รู ปแบบการ พัฒนา 
(Development) โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษา (School) ชุมชน (Community) และ
ผู้ปกครอง (Parent)  และมี ๔ กลยุทธ์ คือ ๑) สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
อย่างจริงจัง  ๒) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ๓) ส่งเสริมให้
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม และ ๔) เสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนร่วมกับ หน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน๑ 

 รูปแบบที่ ๒ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ด้านความ
ประหยัด  การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของแต่พอควรพอประมาณให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 
ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ผู้ที่มีความประหยัด ด าเนินชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายที่ รู้จักฐานะการเงินของ
ตนคิดก่อนใช้คิดก่อนซื้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของพระวิสุทธิภัทรธาดา, ดร. และคณะ ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “การพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธของหมู่บ้านจักสาน : กรณีศึกษากลุ่มจักสาน อ าเภอพนัสนิคม  
จังหวัดชลบุรี” ผลการศึกษาพบว่าความส าคัญในการน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามา
บูรณาการเพ่ือให้เกิดผลต่อกลุ่มอาชีพจักรสานและพุทธศาสนิกชนทั่วไป ซึ่งท าให้เกิดมิติของการเผย

                                                 

 ๑พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) , “รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระ
ธรรมวิทยากร”, ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาริขาการจัดการเชิงพุทธ, สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, 
(บัณฑิตริทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๔๕๗.   



๑๕๕ 

 

แผ่หลักค าสอนต่อบุคคลในสังคมและชุมชน ที่ช่วยส่งเสริมให้เข้าถึงหลักธรรมได้โดยง่าย โดยเฉพาะ
การสอนเรื่องหลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ และ/หรือหลักของความพอเพียงเป็นเรื่องที่คน
ทั่วไปมักตกอยู่ในความประมาทในการด าเนินชีวิต แต่ในโปรแกรมการกระท าสาเหตุ ได้จัดชุดกิจกรรม
ที่น ามาประยุกต์ใช้ได้ผลเชิงประจักษ์และมีความสมบูรณ์ในกิจกรรมทุกชุด ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน
เพ่ิมข้ึน หลังเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก๒  

 รูปแบบที่ ๓ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ด้านความ
ซื่อสัตย์  ประพฤติตรงไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกล าเอียงหรืออคติ
ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อหน้าต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง
ทั้งทางตรงและทางอ้อม สอดคล้องกับงานวิจัยของพันโท เอนก คงขุนทด  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“การศึกษาปัญหาจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ ตามแนวความคิด
ของท่านพุทธทาสในจังหวัดสุราษฎร์ธานี” ผลการวิจัยพบว่า  ในการวางแผนงาน / โครงการเพ่ือ
พัฒนาจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  มุ่งเน้นการพัฒนาจริยธรรม  ด้านเป็นลูกที่ดีของพ่อ
แม่  ด้านเป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์  ด้านเป็นเพื่อนที่ดีของเพ่ือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเป็นพลเมือง
ที่ดีของประเทศชาติ และด้านเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนา โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ  ในการเรียนการสอนครูผู้สอนพึงให้
ความส าคัญด้านเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ด้านเป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์  และ ด้านเป็นเพ่ือนที่ดีของ
เพ่ือน โดยก าชับหรือปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของพ่อแม่  ครูอาจารย์  และเพ่ือน  เพ่ือยกระดับ
จริยธรรมของนักเรียนให้สูงขึ้น๓ 

 รูปแบบที่ ๔ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ด้านความมีวินัย  
ยึดมันในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเองและวินัยต่อสังคมผู้มีวินัย 
ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน/องค์กร/สังคมและประเทศ  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของวีรชัย อนันต์เธียร์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของ
วัดไทย” ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนโดยใช้หลักธรรมที่เหมาะสม
ส าหรับเยาวชน ของวัดได้แก่ หลักเบญจศีล อริยสัจ ๔ มรรค พรหมวิหาร ๔ เป็นต้น ผู้วิจัยได้ค้นพบ
แผนกลยุทธ์ในการพัฒนาเยาวชน ๔ แผน คือ แผนกลยุทธ์ด้านการอยู่ร่วมกับเพื่อนๆ และบุคคลอ่ืนใน

                                                 
๒พระวิสุทธิภัทรธาดา, ดร.,และคณะ, “การพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธของหมู่บ้านจักสาน : กรณีศึกษา

กลุ่มจักสาน อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๓), หน้า ก-ข. 

๓ พันโท เอนก คงขุนทด, “การศึกษาปัญหาจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญและ
สายอาชีพ ตามแนวความคิดของท่านพุทธทาสในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ก-ข. 



๑๕๖ 

 

สังคมได้อย่างสงบสุข แผนกลยุทธ์ด้านการสร้างเสริมจิตส านึกด้านจริยธรรมของเยาวชนและค่านิยมที่
ถูกต้อง แผนกลยุทธ์ด้านการปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมและกฎกติกาของสังคม และแผนกลยุทธ์ด้าน
การสั่งสอนให้มีแนวคิดในการด าเนินชีวิตที่ดี๔ 

รูปแบบที่ ๕ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ด้านความสะอาด  
ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม ความผ่องใส เป็นที่่เจริญตา ท าให้เกิดความ
สบายใจแก่ผู้พบเห็นผู้ที่มีความสะอาด ฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่นมัว จึงมีความแจ่มใสอยูเสมอ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร” ผลการวิจัยพบว่า พระธรรมวิทยากรมีบทบาท
ส าคัญในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา โดยมีบทบาทส าคัญ ๙ ด้าน คือ ๑. ด้านการให้
ค าปรึกษา ๒. ด้านการสนทนาธรรม ๓. ด้านการอบรมเยาวชน ๔. ด้านการจัดกิจกรรมทาง ๕. ด้าน
การร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการ ๖. ด้านการจัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๗. ด้านการ
พัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน ๘. ด้านการจัดค่ายคุณธรรม ๙. ด้านการ
ประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา และมีการน าเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา คือ 
หลักไตรสิกขา หลักอริยสัจ ๔ หลักอิทธิบาท ๔ และหลักภาวนา ๔ มาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมด้วย๕  

รูปแบบที่ ๖ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ด้านความสุภาพ  
เรียบร้อย อ่อนโอน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะผู้ที่มีความสุภาพ คือ ผู้ที่อ่อน
น้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว  รุนแรง วางอ านาจ  ข่มผู้อ่ืนทั้งโดยวาจาและ
ท่าทาง  วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย สอดคล้องกับงานวิจัยของญาณภัทร ยอดแก้วและ แพร
ภัทร ยอดแก้ว ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ความรู้กับทัศนคติต่อ
ประชาคมอาเซียนของพระธรรมวิทยากร” ผลการวิจัยพบว่า สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา 
และสถาบันศาสนา ควรร่วมกันการพัฒนาจริยธรรม ส าหรับเยาวชน ของวัด โดยสถาบันครอบครัว
ควรมีหน้าที่ในการให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการดูแลพฤติกรรมของเยาวชนที่บ้าน  
ขณะเดียวกันก็ท าหน้าที่ในการขัดเกลา แนะเรื่องของศีล ๕ ส่วน สถาบันการศึกษา ควรอบรมด้าน
จริยธรรมให้กับเยาวชนนอกจากการให้การศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้เยาวชนได้มีจริยธรรมขั้นพ้ืนฐานและ

                                                 
๔วีรชัย อนันต์เธียร์, “กลยุทธ์การพัฒนาจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดไทย”, วิทยานิพนธ์ปริญญา

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
 ๕พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) , “รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระ
ธรรมวิทยากร”, ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาริขาการจัดการเชิงพุทธ, สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, 
(บัณฑิตริทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๔๕๗.   



๑๕๗ 

 

จริยธรรมตามหลักศาสนา โดยการประสานกับทางสถาบัน ศาสนา ส าหรับสถาบันศาสนาซึ่งมีหน้าที่
โดยตรงในการพัฒนาจริยธรรมต้องท าบทบาทดังกล่าวให้สมบูรณ์ โดยการส่งพระธรรมวิทยากรไปร่วม
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน๖   

 รูปแบบที่ ๗ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ด้านความสามัคคี  
ความพร้อมเพียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่
ต้องการ  เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รู้บทบาทของตนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี มี
ความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกนเพ่ือให้การงานส าเร็จลุล่วง แกปัญหาและขจัดความ
ขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ พร้อม
ที่จะปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติ  สอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่
หลี) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร” 
ผลการวิจัยพบว่า พระธรรมวิทยากรมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
โดยมีบทบาทส าคัญ ๙ ด้าน คือ ๑. ด้านการให้ค าปรึกษา ๒. ด้านการสนทนาธรรม ๓. ด้านการอบรม
เยาวชน ๔. ด้านการจัดกิจกรรมทาง ๕. ด้านการร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการ ๖. ด้านการ
จัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๗. ด้านการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน 
๘. ด้านการจัดค่ายคุณธรรม ๙. ด้านการประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา และมีการ
น าเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา คือ หลักไตรสิกขา หลักอริยสัจ ๔ หลักอิทธิบาท ๔ และหลัก
ภาวนา ๔ มาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วย๗  

รูปแบบที่ ๘ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัด ด้านความมีน้ าใจ 
จริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจเห็นคุณค่าในเพ่ือนมนุษย์ มีความ
เอ้ืออาทรเอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจ าเป็นความทุกข์สุขของผู้อื่น และพร้อมที่จะ
ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันผู้ที่มีน้ าใจ อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกายสติปัญญา ลงมือ
ปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของพระวิสุทธิภัทรธาดา, ดร. และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธของหมู่บ้าน
จักสาน : กรณีศึกษากลุ่มจักสาน อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี” ผลการศึกษาพบว่าความส าคัญใน
การน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการเพ่ือให้เกิดผลต่อกลุ่มอาชีพจักรสานและ

                                                 
๖ญาณภัทร ยอดแก้วและ แพรภัทร ยอดแก้ว, “ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ความรู้กับ

ทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของพระธรรมวิทยากร”, รายงานการวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ SMARTS คร้ังท่ี ๓, (นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ๒๕๕๔), หน้า ๔๑๔-๔๒๔. 
 ๗พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) , “รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระ
ธรรมวิทยากร”, ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาริขาการจัดการเชิงพุทธ, สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, 
(บัณฑิตริทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๔๕๗.   



๑๕๘ 

 

พุทธศาสนิกชนทั่วไป ซึ่งท าให้เกิดมิติของการเผยแผ่หลักค าสอนต่อบุคคลในสังคมและชุมชน ที่ช่วย
ส่งเสริมให้เข้าถึงหลักธรรมได้โดยง่าย โดยเฉพาะการสอนเรื่องหลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ 
และ/หรือหลักของความพอเพียงเป็นเรื่องที่คนทั่วไปมักตกอยู่ในความประมาทในการด าเนินชีวิต แต่
ในโปรแกรมการกระท าสาเหตุ ได้จัดชุดกิจกรรมที่น ามาประยุกต์ใช้ได้ผลเชิงประจักษ์และมีความ
สมบูรณ์ในกิจกรรมทุกชุด ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนเพิ่มขึ้น หลังเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก๘  

 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 ๕.๓.๑  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย    
 ๑) วางนโยบายในการวางแผน การจัดองค์กรการจัดกิจกรรม การจัดงบประมาณ การ
ประสานงานและการประเมินผลเพ่ือให้มีคุณธรรมที่พึงประสงค์ประกอบด้วยความซื่อสัตย์  การข่มใจ 
ความอดทน การเสียสละ ความรับผิดชอบ ความมีสติสัมปชัญญะ ความขยันหมั่นเพียร ความมีวินัย 
การประหยัด ความกตัญญู ความสามัคคี ความพอเพียงในการดาเนินงานมีปัจจัยเงื่อนไขในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
 ๒) ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัว สื่อมวลชน องค์กรชุมชน มูลนิธิและเครือข่ายประชา
สังคม และ องค์กรภาครัฐกระบวนการในการปลูกฝังคุณธรรม ได้แก่ การอบรมสั่งสอน การปฏิบัติ
กิจกรรมทางศาสนาการเสริมสร้างประสบการณ์  การสร้างภูมิคุ้มกันและการสร้างเครือข่าย การ
ส่งเสริมคุณธรรมโดยการเป็นแบบอย่างที่ดี การสร้างระบบสื่อสาร การมีสื่อส่งเสริมคุณธรรม และการ
มีส่วนร่วมส่งเสริมคุณธรรม 
 ๕.๓.๒  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ๑) ควรมีกิจกรรมในการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างนักเรียนต่างระดับชั้นเรียนกันเพ่ือ
เสริมสร้างทัศนคติ เชาวน์ปัญญา เชาวน์อารมณ์ ร่วมกันรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่
นักเรียนด้วยกัน เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเป็นไปในทางบวกเช่นเดียวกัน 
 ๒) ผู้ปกครองควรให้การดูแล เลี้ยงดู ให้ความรักความอบอุ่น การเอาใจใส่ให้ความ
ยุติธรรมและยอมรับนับถือในความสามารถของนักเรียน เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น คอย
แนะนาและช่วยเหลือเมื่อจาเป็น วิธีการอบรมเลี้ยงดูเช่นนี้จะช่วยให้เด็กมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมสูง
และช่วยป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยให้ข้อปฏิบัติที่เหมาะสมจะช่วยให้นักเรียนพัฒนา 
  
 
                                                 

๘พระวิสุทธิภัทรธาดา, ดร.,และคณะ, “การพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธของหมู่บ้านจักสาน : กรณีศึกษา
กลุ่มจักสาน อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๓), หน้า ก-ข. 



๑๕๙ 

 

  ๕.๓.๓  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ๑) ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบนักศึกษาอายุต่างกันมีความ คิดเห็นต่อการเสริมสร้าง
คุณธรรมและ จริยธรรมที่แตกต่างกัน รวมทั้ง ชั้นเรียน ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเสริมสร้าง 
คุณธรรมและจริยธรรมต่างกัน และสภาพ ครอบครัวต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ เสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมต่างกัน สภาพแวดล้อมทางสังคมต่างกันมีความ คิดเห็นต่อการเสริมสร้างคุณธรรมและ 
จริยธรรมต่างกัน นอกจากนี้ อาชีพและรายได้ ของผู้ปกครองต่างกันมีความคิดเห็นของ นักศึกษาต่อ
ปัจจัยการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมที่แตกต่างกัน  และค่าใช้จ่ายต่อเดือน ของนักศึกษาที่
ต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นต่อปัจจัยการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ต่างกัน  
 ๒) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ พฤติกรรมเชิงคุณธรรมและจริยธรรมโดยใช้ เครื่องมือวัด
ประเมินในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น แบบสอบถามสถานการณ์และแบบสัมภาษณ์ เพ่ือศึกษาว่าผลสอดคล้อง
กับการวิจัยครั้งนี้ 
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กระทรวงศึกษาธิการ. คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, ๒๕๕๐.  
กระทรวงศึกษาธิการ. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา . กรุงเทพมหานคร : บริษัทสกายบุ๊กส์ 

จ ากัด, ๒๕๔๙.  
ขวัญ  นภาสุขคร.  ความหมายของการวิจัย. ล าปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ล าปาง, 

๒๕๕๔.  
ขวัญกมล  ดอนขวา.“การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. รายงานวิจัย.

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ – 
๒๕๕๕.  

คณาจารย์แห่งโรงพิมพ์เลี่ยงเซียง. นวโกวาท ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยงเซียง, 
๒๕๕๓.  

จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์. ประวัติ แนวความคิดทางสังคม. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๕.   
จิรประภา  อัครบวรแคณะ.  การศึกษาเพื่อวางระบบการพัฒนาข้าราชการแห่งอนาคต. สถาบัน

พัฒนาข้าราชการพลเรือน  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ก.พ., ๒๕๕๒. 
ชัยพร วิชชาวุธ. แนวคิดและการพัฒนาการใหม่ในการปลูกฝังจริยธรรมในจริยธรรมศึกษา.

กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ., ๒๕๓๑. 
ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์. จริยศาตร์. กรุงเทพมหานคร : สหบูรพสาส์นการพิมพ์, ๒๕๕๖.  
ช าเลือง วุฒิจันทร์. คุณธรรมจริยธรรม. พิมพ์ครั้งที่  ๗ กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา , 

๒๕๕๖.   
ดวงเดือน พันธุมนาวิน. จริยธรรมของเยาวชนไทย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๕๔.   



๑๖๑ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์. การก าหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ : ทฤษฎีและการประยุกต์. 

กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, ๒๕๔๐.  
ทิพาพร พิมพ์พิสุทธิ์. พัฒนาการทางการเมือง. กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๒๕๔๑.  
ทิศนา  แขมณี.  ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ.

กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔.  
ที.ปา. ไทย ๑๑/๓๐๖/๒๗๗.   
ธเนศ  ศรีวิชัยล าพันธ์ . “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา : อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน”. 

รายงานวิจัย. คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ๒๕๕๑.  
บรุคฟิลด์.  สังคมวิทยาว่าด้วยการพัฒนา.  กรุงเทพมหานคร : กิ่งจันทร์การพิมพ์.  ๒๕๒๙.   
บุญชม  ศรีสะอาด. วิจัยเบื้องตน้.  กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน์, ๒๕๔๗.  
ประกอบ  กรรณสูตร. สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : 

ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒.  
ประภาศรี สีหอ าไพ. พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐.  
ป๋วย อึ้งภากรณ์. ทัศนะว่าด้วยการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง.๒๕๔๕.  
พนัส   หันนาคินทร์. การสอนค านิยมและจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิฆเนศ.๒๕๕๑. 
พระเทพวิสุทธิกวี  (พิจิตร  ตวณฺโณ). การพัฒนาจิต. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๓.  
พระธรรมโกศาจารย์  (ประยูร ธมฺมจิตฺโต).  ท าอย่างไรจึงจะเรียนเก่ง. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.  
พระธรรมญาณมุนี.(ทองย้อย กิตฺติทินฺโน).  พระธรรมญาณมุนี ๘๔. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อัมริ

นทร์การพิมพ์.๒๕๓๑.  
พระธรรมปิฎก (ป. อ.  ปยุตฺโต) . พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร : มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.  
________. การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ ธรรมสภาและสถาบัน

บันลือธรรม, ๒๕๔๓.  
พระพรหมคุณาภรณ์. (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์ ช าระเพิ่มเติมช่วงที่

๑. พิมพ์ครั้งที๑่๗. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, ๒๕๕๔.  



๑๖๒ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
 
________. พัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย . โครงการต าราส านักที่ปรึกษากรมอนามัย  : 

กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๔๖.  
________. พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย. ฉบับที่ ๓๒. กรุงเทพมหานคร : กองทุน ป.อ. ปยุตฺโต เพ่ือ

เชิดชูธรรม , ๒๕๕๕. 
พุทธทาสภิกขุ. แนะแนวจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร : บริษัทศิริพัธต์, ๒๕๐๕.  
________. พุทธทาสแนะแนวจริยธรรมร่วมสมัย ชุดที่๓. จุดหมายปลายทางและตัวแท้ของ

จริยธรรม. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ดวงตะวัน, ๒๕๕๓.  
ไพบูลย์  ช่างเรียน.  ลักษณะสังคมและการปกครองของไทย. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๑๗.  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์. พัฒนาการวัยรุ่นและการอบรม . 

นนทบุรี : สานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ๒๕๔๖.  
มานิต มานิตเจริญ. พจนานุกรมไทย.กรุงเทพมหานคร : รวมสาส์น, ๒๕๑๙.  
เยาวดี   วิบู ลย์ ศรี .  การประเมิน โครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบั ติ .  พิ มพ์ ครั้ งที่  ๒ . 

กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖.  
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ, ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊ค

พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖.  
วศิน อินทสระ. จริยธรรมกับบุคคล หนังสือเรียนสมบูรณ์แบบ รายวิชา ส ๐๗. กรุงเทพมหานคร : สา

นักพิมพ์วัฒนาพานิช, ๒๕๓๘.  
วิจิตร ศรีสอ้าน. การศึกษากับการพัฒนา. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  ๒๕๒๔.  
วิทยากร เชียงกูล. การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย : บทวิเคราะห์. กรุงเทพมหานคร :ส านักพิมพ์ฉับ

แกระ, ๒๕๒๗.  
วิทยากร เชียงกูล. การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย.  กรุงเทพมหานคร : ฉับแกระ.  ๒๕๒๗.  
ศรนรายณ์  ศรีเพชร.“การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  กรณีศึกษา : อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา”. รายงาน

วิจัย.คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๒.  
ศรีสว่าง พั่ววงศ์แพทย์. “มุมมองการท างานของมูลนิธิเด็กและสถานการณ์ด้านเด็ก ครอบครัวและ

ชุมชน.” กรุงเทพมหานคร : สถาบันสวัสดิการและพัฒนาการเด็ก มูลนิธิเด็ก, ๒๕๔๙.  
ศิริชัย  กาญจนวาสี .  ทฤษฎีการประเมิน.  พิมพ์ครั้งที่  ๔ . กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗.  



๑๖๓ 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
 
ศุภลักษณ์  เศษธะพานิช.  การน าเสนอรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในโรงเรียนเอกชน

ประเภทสามัญศึกษา.  พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.  
๒๕๔๔.   

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม. สังคมมีคุณค่าจากต้นกล้าคุณธรรม. 
กรุงเทพมหานคร : ศูนย์คุณธรรม, ๒๕๕๑.  

สมผิว ชื่นตระกูล. ความเป็นครู. เชียงใหม่ : คณะครุศาสตร์สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, ๒๕๓๖.  
สมพร  เทพสิทธา.  คุณธรรมและจริยธรรม.  กรุงเทพมหานคร : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ

ไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ .๒๕๔๒.  
สัญญา สัญญาวิวัฒน์. การพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๓.         
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา . มาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์พิจารณา

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน . กรุงเทพมหานคร : 
บริษัทจุดทอง จ ากัด, ๒๕๕๐.   

ส านักส่งเสริมและประสานงานสถาบันอุดมศึกษา . “การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมสร้าง
เสริมคุณธรรม จริยธรรม.” กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา, ๒๕๔๙.  

สุบรรณ์  พันธวิศวาส และชัยวัฒน์  ปัญจพงษ์.  ระเบียบวิธีเชิงปฏิบัติ.กรุงเทพมหานคร : โอเดียนส
โตร์, ๒๕๔๒.  

สุพัตรา  สุภาพ. ปัญหาสังคม. พิมพ์ครั้งที่ ๒๐. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๙.  
สุมน อมรวิวัฒน์. วิถีการเรียนรู้ : คุณลักษณะที่คาดหวังในช่วงวัย. กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๖.  
เสถียรพงษ์ วรรณปก . การปลูกฝังจริยธรรมในแนวทางการพัฒนาค่านิยมและคุณธรรมของ

เยาวชนในปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร : บริษัท พี. เอ. ลีฟวิ่ง จากัด, ๒๕๓๓.  
อมร รักษาสัตย์และขัตติยา กรรณสูต. ทฤษฎีและแนวความคิดในการพัฒนาประเทศ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การขายและซื้อแห่งประเทศไทย, ๒๕๑๕.  
 
 
 



๑๖๔ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
 
(๒)  วิทยานิพนธ์  : 
กัลยาณี  คูณมี.“การบริหารผลงาน และการจัดสรรสิ่งจูงใจต่อการพัฒนาระบบราชการและข้าราชการ

ไทย”. รายงานวิจัย.  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
๒๕๕๒. 

เครือจิต ศรีบุณนาค และคณะ.  “รูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการจัดการหมู่บ้านเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเพ่ือประชาชนในเขตอีสานใต้”. รายงานการวิจัย.สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์, ๒๕๔๘. 

ดลพัฒน์ ยศธร. การน าเสนอรูปแบบการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืนตามแนวพุทธศาสตร์.
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
๒๕๔๒. 

ทองพูล ภูสิม. ศักดิ์พงศ์ หอมหวน. และสมบัติ ฤทธิเดช.“การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.
๒๕๕๑  กรณีศึกษาโรงเรียนแกด าวิทยาคารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม 
เขต ๑.” รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.ว.มรม, ๒๕๕๔. 

นวนละออง หงส์ภู. และ วารุณี ลัภนโชคดี.“การพัฒนาแบบวัดคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ส าหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตหลักสี่.” รายงานการวิจัย. 
วิทยาสารก าแพงแสน : กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๒. 

บุญส่ง หาญพานิช. “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย”.
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 

ประเสริฐ จรรยาสุภาพ. “การพัฒนารูปแบบการก าหนดขนาดโรงเรียนที่เหมาะสมเชิงเศรษฐกิจของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณ ฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓.     

ปรีชา กันธิยะ. “การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่พระมีส่วนร่วมในการสอนศีลธรรม”. วิทยานิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๑. 

พรณรงค์  สิงห์ส าราญ. “เจตคติของนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพที่มีต่อคุณธรรมจริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม.” รายงานการวิจัย. ส านักวิจัย : วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ , 
๒๕๕๑.  
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๑๖๕ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
 
พรน้ าค า ป้องกันภัย. “พฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกที่ชุมชน

คาดหวัง”.  รายงานการวิจัย. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรมส านักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ องค์การมหาชน.  ๒๕๔๘.  

พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์ สุจิณฺโณ). “รูปแบบการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
องค์กรปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.๒๕๕๗. 

พระมหาทวีศักดิ์  นันทธัมโม. “การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมศึกษาและปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ของ
วัดท่าเรืออ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต”.  รายงานการวิจัย. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต.  ๒๕๔๓.  

เพ็ญแข ประจน ปัจจนึกและคณะ. “การยกระดับคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยเพ่ือการปฏิรูป
สังคม : แนวทางและการปฏิบัติ”.รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๑.  

มารศรี กลางประพันธ์. “การพัฒนาคุณธรรมด้านความอดทน ขันติ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี”. 
วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
๒๕๔๘. 

วรพจน์ วีรพลิน .  “ความต้องการรูปแบบห้องสมุดที่ พึงประสงค์ ของบุคลากรและนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พ.ศ.๒๕๕๐”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๑.  

วราภรณ์ ผ่องสุวรรณ. “การพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ร่วมกันด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
โดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้กัน เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เป็นทีมของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สถาบันอุดมศึกษา”.วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

วัลภา  ศศิวิมล  และคณะ.  “การวิเคราะห์หารูปแบบเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”. รายงานการวิจัย. 
พิษณูโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ๒๕๔๘.  

วัลลภา จันทร์เพ็ญ. “ การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาช่าง
อุตสาหกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔.     
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๑๖๖ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ศิริชัย กาญจนวาสีและคณะ. รายงานวิจัยโครงการวิจัยรูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษา

แบบบูรณาการส าหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา .  กรุงเทพมหานคร : 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๔๘.  

สมุทร  ช านาญ. “การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ”. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต . บัณฑิตวิยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, 
๒๕๔๖. 

สายฤดี  วรกิจโภคาทรและคณะ. “คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมใน
ประเทศไทย”. รายงานวิจัย.  ทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก กรุงเทพมหานคร  :ศูนย์ส่งเสริม
และการพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรมส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ องค์การ
มหาชน.๒๕๕๒.หน้า บทคัดย่อ. 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. “รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่
พึ งป ร ะส งค์ .” ราย งาน ก า ร วิ จั ย . ส านั ก งาน เล ข าธิ ก า รส ภ าก ารศึ ก ษ า  : 
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๐. 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ รายงานการวิจัยประเมินผลคุณธรรม ๘
ประการของผู้เรียน : เจตคติและพฤติกรรม. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา ๒๕๕๑.  

สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ รศ .ดร. และศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณรศ .ดร. “การส่งเสริมคุณธรรมที่มี
ประสิทธิภาพกรณีศึกษากลุ่มเด็กเยาวชนและข้าราชการภาครัฐ.” รายงานการวิจัย.  
กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๒. 

เสนอ อัศวมันตา. “รูปแบบการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมขององค์การบริหาร ส่วน
จังหวัดนนทบุรี”.  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  ๒๕๕๘. 

อ้อมเดือน สดมณี และคณะ. “ประสิทธิผลในการฝึกอบรมทักษะและจิตลักษณะที่มีผลต่อพฤติกรรม
ประหยัดน้ า และไฟฟ้าของนักเรียนระดับประถมศึกษา.”  รายงานการวิจัย . 
กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๘. 

อัปสร อีซอ.  “รูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นของคณาจารย์สถาบันราชภัฏ
ยะลา”. รายงานการวิจัย. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏยะลา, ๒๕๔๑.  
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
 (๓)   สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
จิ ต ร ก ร  โพ ธิ์ ง า ม . ท ฤ ษ ฎี  แ ล ะห ลั ก ก า ร พั ฒ น า ชุ ม ช น . [อ อ น ไล น์ ]. แ ห ล่ งที่ ม า  : 

http://www.lecture.cs.buu.ac.th. [๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘]. 
 
๒. ภาษาอังกฤษ : 
I. Book 
Anderson. H. M.“Self Instruction as a Method of Preparing Elementary SchoolSocial 

Studies Teacher Trainees Apply an Inductive Teaching Mode.” Dissertation 
Abstracts International.1982.  

Batten. Community and Their Deployment.  London : Oxford University, 1959 .  
Brown. R. Social Psychology.  New York : The Free Press , 1978.  
Constantino. Renato. “The Challenge of the Churches”. Paper presented during the 

First Gregorio Aplipay Lecture on Nationalism Manila Philippines. May 
18, 1984.  

DiGiacomo. James J. “Teaching Right From Wrong : The Moral Education of today’s 
Youth.” National Catholic Education. Washington. DC. 2000.  

Dube. S.C.. Modernization and Its Adaptive Demands on Indian Society in M.S. Gore. 
I.P. Desai and Suma Chitnis eds. The Papers in Sociology of Education in 
Indian. New Delhi : National Council of Educational Research and Trianing, 
1967.  

Eisner. E..  “Educational Connoisseurship and Criticism : Their Form and Functions in 
Educational Evaluation”.  Journal of Aesthe tic Eduation.  1976 

Freire. P.. Education : The Practice of Freedom. London : Writers and Readers 
Publishing Cooperative, 1972.  

Good. C.V. Dictionary of education.  New York : McGraw-Hill, 1973.  
Hoogvelt. The Manager’s Span of control. The Harvard Review may june, 1956.  
Joyce. B. and Weil. M..  Model of Teaching.  New York : Prentice-Hall, 1996. 
Keeves P.J.. Educational research. methodology and measurement : An 

international handbook.  Oxford : Pergamon Press, 1988.  



๑๖๘ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
Kohlberg. L. Moral Development and Behavior. New York : Holt Rinehart andWinston, 

1976.  
Lee J. Cronbach. Essentials of Psychological Testing. 4th ed.. New York : Harper & 

Row, 1971.  
Longman. Dictionary of Contemporary English. London : Longman Group 1995.  
Misra. R.P. and Jonjo. M. ed.. The Changing Perspective of Development Problems 

In Misra. Hong Kong : Maruzen Investment Hong Kong, 1981.  
More. Wilbert E.. The Impact of Industry. Englewood Clifts. N.J. : Prertics-Hool, 1965.  
Myrdal. Gunnar. Asian Drama. London : Allen Lane. The Penguin Press, 1968.     
Nadler. L..  Designing Training Programs : The Critical Events Model. Reading. 

Massachusetts : Addison Wesley.1982.  
Nobes. G.. Panagiotaki. G.. &Pawson. C.The influence of negligence.intention. and 

outcome on children’s moral judgments. Journal ofExperimental Child 
Psychology. 104. 2009.  

Piaget. Jean. The Moral Judgement of Child. New York : Collier Book.1962. 
Raj. M.P..  Criteria for a model for the integration of environment education into 

the school curriculum of the northern province. Sout Africa : Doctoral 
dissertatior University of South Africa. 2002.  

Riggs. Fred W.. Modernization and Political Problems: Some Developmental 
Prerequisites Development Nations : Guest for A Model Beling and 
Toten. New York: Van Nostran Reinhold, 1970.  

Roger. Everette M. and Burdge Rabel J. Social Change In Rural Societies.  New 
Jersey : Prentice – Hall, 1972.  

Steiner. E.Z. Edocology.   Sydney : NSW, 1990.  
Thorndike. E.L. and Clarence L. Barnhart.High School Dictionary.  Chicago : Scott 

Foresman, 1957.  
Tosi. H.L. and Carroll. S.J..  Management. New York : John Wiley & Sons, 1982.  
 
 



๑๖๙ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
๓. สัมภาษณ์ 
พระครูนาคคิตถ์คณาภิรักษ์  เจ้าคณะอ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี. วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑. 
พระครูภาวนาวรนุรักษ์ วิ. ดร. เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บ ารุงหนองลี จังหวัดสิงห์บุรี.  วันที่ ๓๐ ธันวาคม 

๒๕๖๐. 
พระครูภาวนาสิงหเขต เจ้าวาสวัดดอนตะโหนด จังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี  วันที่ ๒๑ มกราคม 

๒๕๖๑. 
พระมหาอุไร  อาตาปโก. เจ้าอาวาสวัดข่อยสังฆาราม  ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี. ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๐. 
พระครูวิชิตวุฒิคุณ. เจ้าคณะอ าเภอค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี.  ๒ มกราคม  ๒๕๖๑. 
พระครูวิธานปริยัติคุณ  เจ้าคณะอ าเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี.  วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
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มกราคม ๒๕๖๑. 
พระครูอนุกูลกัลยาณกิจ.  ดร.รองเจ้าคณะอ าเภอบางระจัน จ.สิงห์บุรี. ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐.  
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๑๗๐ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
นายนิวัติ  เชื้อนาค  รอง ผอ. สพป. สิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี. วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
 
๔. สนทนากลุ่มเฉพาะ 
 
พระอุดมสิทธินายก. ผศ. ดร.. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ. ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ . ผศ.ดร.. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ. ๒๓ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. ดร.. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ. ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
พระปลัดวรเมศวร์ นาควโร. ดร.. ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท. ดร.. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ. ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
นายเฉลิมชัย เชาว์ใน. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ. ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ. ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ. ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวจิัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๓ 
 



๑๗๔ 
 



๑๗๕ 
 



๑๗๖ 
 



๑๗๗ 
 

 
 
 
 



๑๗๘ 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของ 

แบบสอบถาม (Try Out) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๙ 
 

 

 
 
 



๑๘๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๑ 
 

 
 
 
 
 



๑๘๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๑๘๓ 
 



๑๘๔ 
 



๑๘๕ 
 



๑๘๖ 
 



๑๘๗ 
 



๑๘๘ 
 



๑๘๙ 
 



๑๙๐ 
 



๑๙๑ 
 



๑๙๒ 
 



๑๙๓ 
 



๑๙๔ 
 



๑๙๕ 
 



๑๙๖ 
 



๑๙๗ 
 



๑๙๘ 
 



๑๙๙ 
 



๒๐๐ 
 



๒๐๑ 
 



๒๐๒ 
 



๒๐๓ 
 



๒๐๔ 
 



๒๐๕ 
 



๒๐๖ 
 



๒๐๗ 
 

 
 
 
 
 



๒๐๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๙ 
 

รหัสแบบสอบถาม 
   

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง   รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชนจังหวัด 
 สิงห์บุรี 
ค าชี้แจง 
 ๑. แบบสอบถามนี้ผู้วิจัยจัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชนในจังหวัดสิงห์บุรี  

๒. แบบสอบถามมีทั้งหมด  ๓  ตอน 
  ตอนที ่๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชนใน
จังหวัดสิงห์บุรี 
  (๑) ด้านความขยัน/ความเพียร         (๒) ด้านความประหยัด /เศรษฐกิจพอเพียง 
  (๓) ด้านความซื่อสัตย์     (๔) ด้านความมีวินัย 
  (๕) ด้านความสุขภาพ     (๖) ด้านความสะอาดของวัด 
  (๗) ด้านความสามัคค ี     (๘) ด้านความมีน้ าใจ 
  ตอนที่ ๓  แบบสอบแบบปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบแบบสอบถามได้บอกถึง
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชนในจังหวัด
สิงห์บุรี 

๓. แบบสอบถามฉบับนี้ จะใช้ส าหรับเก็บข้อมูลตามทัศนะของท่าน ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่
ได้ไปวิเคราะห์เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
เยาวชนในจังหวัดสิงห์บุรี  

๔. กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ
และน าเสนอเป็นภาพรวมเท่านั้นไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อสถานภาพของท่านแต่อย่างใดผู้วิจัยจึงขอ
ความร่วมมือจากท่านได้กรุณาตอบแบบสอบถามชุดนี้ให้ครบถ้วน 

ผู้วิจัย  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในการตอบแบบสอบถามใน
ครั้งนี้เป็นอย่างดี และขอกราบขอบพระคุณความเอ้ือเฟ้ือในทางวิชาการมา  ณ  โอกาสนี้ 

          
            พระครูโสภิตสัทธาธรรม  จนฺทโสภโณ 

นิสิตปริญญาเอก  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
คณะสังคมศาสตร์  ภาควิชารัฐศาสตร์  สาขาการจัดการเชิงพุทธ   

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๒๑๐ 
 

ตอนที ่๑   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง 
 โปรดท าเครื่องหมาย  ✓ลงในช่อง    ให้ตรงตามความเป็นจริงของท่าน 

 ๑. สถานภาพ 
  พระสังฆาธิการ    พระลูกวัด  

 ๒. อายุ 
   ๒๐ - ๓๐ ปี    ๓๑ - ๔๐ ปี 
   ๔๑ - ๕๐ ปี     ๕๑ ปีขึ้นไป 

 ๓. พรรษา 
        ต่ ากว่า ๕  พรรษา   ๕ – ๑๐ พรรษา   
        ๑๑ – ๑๕ พรรษา   ๑๖ – ๒๐ พรรษา   ๒๑ พรรษาขึ้นไป 

 ๔. ระดับการศึกษานักธรรม 
   นักธรรมชั้นตรี     นักธรรมชั้นโท 
   นักธรรมชั้นเอก     ไม่มีวุฒินักธรรม 

 ๕. ระดับการศึกษาเปรียญธรรม 
   ประโยค ๑-๒ - ป.ธ.๓    ป.ธ.๔ - ป.ธ.๖ 
   ป.ธ.๗ - ป.ธ.๙     ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม 

 ๖. ระดับการศึกษาสามัญ 
   ต่ ากว่าปริญญาตรี    ปริญญาตรี 
   ปริญญาโทขึ้นไป    อ่ืนๆ    
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๑ 
 

ตอนที ่๒   การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชนในจังหวัดสิงห์บุรี 
ค าชี้แจง 

จากข้อความค าถามในแต่ละข้อ  โปรดพิจารณาว่าการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับเยาวชนในจังหวัดสิงห์บุรีอยู่ในระดับใด 

 
โดยท าเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านตามเกณฑ์  ดังนี้ 
๑ หมายถึงมีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด    
๒ หมายถึงมีระดับความคิดเห็นน้อย   
๓ หมายถึงมีระดับความคิดเห็นปานกลาง 

๔ หมายถึงมีระดับความคิดเห็นมาก 

๕ หมายถึงมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
 

รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ส าหรับเยาวชนในจังหวัดสิงห์บุรี 

ระดับความคิดเห็น 

น้อย
ท่ีสุด 

 
น้อย 

ปาก
กลาง 

 
มาก 

มาก
ท่ีสุด 

ที ่๑. ด้านความขยัน/ความเพียรในการจัดกิจกรรม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑ วัดท่านส่งเสริมให้มีโครงการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเพ่ือ

มุ่งเน้นอบรมให้ความเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
เยาวชนอย่างสม่ าเสมอ 

     

๒ วัดท่านส่งเสริมให้จัดวิทยากรที่ ให้ความรู้ เรื่องการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนได้อย่างเหมาะสม 

     

๓ วัดท่านส่งเสริมให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมทางศาสนาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพจริยธรรมนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

     

๔ วัดท่านส่งเสริมการประกวดมารยาท  สวดสรภัญญะ ทั้งเชิญ
ชวนให้เยาวชนเข้าประกวดและแก่เป็นแบบอย่างแก่ เยาวชน
ทั่วไป 

     

๕ วัดท่านส่งเสริมให้จัดกิจกรรมบรรพชา/อุปสมบทหมู่ในโอกาส
พิเศษต่างๆ 

     

๖ วัดท่านส่งเสริมให้ท าบัญชีรายรับ – จ่าย เป็นประจ าและให้รู้จัก
อดออมใช้จ่ายพอประมาณ 

     

๗ วัดท่านส่งเสริมการวางแผนในการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน      



๒๑๒ 
 

รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ส าหรับเยาวชนในจังหวัดสิงห์บุรี 

ระดับความคิดเห็น 

น้อย
ท่ีสุด 

 
น้อย 

ปาก
กลาง 

 
มาก 

มาก
ท่ีสุด 

ที ่๑. ด้านความขยัน/ความเพียรในการจัดกิจกรรม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ด าเนินชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ 

๘ วัดท่านส่งเสริมรู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องต่อความ
ต้องการและสภาพแวดล้อม 

     

๙ วัดท่านส่งเสริมการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องและสุจริต      
๑๐ วัดท่านส่งเสริมให้เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความยั่งยืน

อย่างสูงสุดรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
     

 ที่ ๓. ด้านความซ่ือสัตย์      
๑๑ วัดท่านส่งเสริมให้มีความซื่อสัตย์สุจริตเสมอประพฤติตามหลัก

คุณธรรมและจริยธรรม 

     

๑๒ วัดท่านส่งเสริมให้เป็นต้นแบบความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสถานที่
เรียนรู้ให้กับเยาวชน 

     

๑๓ วัดท่านส่งเสริมให้มีคุณธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม 
ซื่อสัตย์ สุจริตจริงใจ 

     

๑๔ วัดวัดท่านส่งเสริมให้สนับสนุนส่งเสริมชุมชนเยาวชนที่มีความ
ซื่อสัตย์ทุกด้าน 

     

๑๕ วัดท่านส่งเสริมให้เป็นศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในการท า
ความด ี

     

 ที่ ๕. ด้านสุขภาพ      
๒๑ วัดท่านส่งเสริมการหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้แก่

บุหรี่ สุรา และ กาแฟ ซึ่งเป็นสิ่งที่บั่นทอนสุขภาพ 
     

๒๒ วัดท่านส่งเสริมการตรวจสุขภาพเป็นการป้องกันการเจ็บป่วย
ระดับต้น เป็นการค้นหาโรคหรือความผิดปกติของร่างกายใน
ระยะเริ่มแรก 

     

๒๓ วัดทา่นส่งเสริมสุขภาพกาย ได้แก่ การดูแลรักษาความสะอาด
ร่างกายอย่างสม่ าเสมอ การตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง 

     

๒๔ วัดท่านส่งเสริมสุขภาพทางจิตโดยท ากิจวัตรประจ าวันของสงฆ์      



๒๑๓ 
 

รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ส าหรับเยาวชนในจังหวัดสิงห์บุรี 

ระดับความคิดเห็น 

น้อย
ท่ีสุด 

 
น้อย 

ปาก
กลาง 

 
มาก 

มาก
ท่ีสุด 

ที ่๑. ด้านความขยัน/ความเพียรในการจัดกิจกรรม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
การท าวัตรสวดมนต์การเดินจงกรม การฝึกสมาธิ 

๒๕ วัดท่านส่งเสริมให้รู้จักประมาณในการบริโภคการออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอโดยการท า กิจวัตรประจ าวันมีการกวาดวัด  

     

 ที ่๖. ด้านความสะอาดภายในวัด      
๒๖ วัดท่านมีอาคารสิ่งปลูกสร้าง และบริเวณวัดได้จัดวางผังไว้อย่าง

เป็นระเบียบ และอาณาบริเวณวัดมีความสะอาดเรียบร้อย 
     

๒๗ วัดท่านมีความร่มรื่น ร่มเย็นด้วยร่มเงาของต้นไม้มีความสวยงาม
จากไม้ดอกไม้ประดับ 

     

๒๘ วัดท่านมีบรรยากาศภายในวัดมีความสงบร่มเย็น มีความสะอาด
และ เป็นระเบียบ 

     

๒๙ วัดท่านจัดบริเวณไว้ส าหรับเป็นที่พักผ่อนอย่างพอเพียงห้องน้ า
ห้องส้วมมีความสะอาด 

     

๓๐ วัดท่านได้จัดบอร์ดเพ่ือให้ความรู้ในวันส าคัญและเทศกาลต่าง ๆ 
อย่างสม่ าเสมอ ให้มีศูนย์รวมความศรัทธาไว้ให้กราบไหว้เพ่ือยึด
เหนี่ยวจิตใจ 

     

 ที ่๗. ด้านความสามัคคี      

 
๓๑ 

วัดท่านส่งเสริมให้ลดละความทิฐิมานะของตนเอง และความคิด
ของตนเองว่าถูกต้องเหนือใคร 

     

๓๒ วัดท่านส่งเสริมให้ลดละความอิจฉาริษยาการกระท าเพ่ือส่วนรวม
ในพวกเดียวกัน 

     

๓๓ วัดท่านส่งเสริมให้ลดลการใช้ค าพูดที่สร้างปัญหาให้เกิดประเด็น
ถกเถียงที่ไม่มีข้อยุติ 

     

๓๔ วัดท่านส่งเสริมให้ลดละบทบาทเพ่ือการแข่งขันชิงดีชิงเด่น      
๓๕ วัดท่านส่งเสริมให้ลดละความการหาผลประโยชน์เข้าตนเอง โดย

ใช้ชื่อเสียงของพวกเดียวกันเป็นเครื่องมือ 
     

 ที ่๘. ด้านความมีน้ าใจ      



๒๑๔ 
 

รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ส าหรับเยาวชนในจังหวัดสิงห์บุรี 

ระดับความคิดเห็น 

น้อย
ท่ีสุด 

 
น้อย 

ปาก
กลาง 

 
มาก 

มาก
ท่ีสุด 

ที ่๑. ด้านความขยัน/ความเพียรในการจัดกิจกรรม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๓๖ วัดท่านช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน      
๓๗ วัดท่านช่วยเหลืองานสาธารณประโยชน์ทุกด้าน      
๓๘ วัดท่านช่วยเหลือให้ค าแนะน าท้ังทางโลกและทางธรรม      

๓๙ วัดท่านช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนแก่คนที่เดือดร้อน      
๔๐ วัดท่านช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เยาวชนตามก าลังสติปัญญา      
 
ตอนที่ ๓   แบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้บอกถึงปัญหา อุปสรรคและ 
    ข้อเสนอแนะการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชนในจังหวัดสิงห์บุรี 
 
๑.ปัญหา และอุปสรรค การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านความขยัน 

           
            

๑.๑ ข้อเสนอแนะ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านความขยัน 
           
            
๒. ปัญหา และอุปสรรค การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ด้านความประหยัด 
           
            
๒.๑ ข้อเสนอแนะ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านความประหยัด 
           
            
๓. ปัญหา และอุปสรรค การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านความซื่อสัตย ์
           
            
๓.๑ ข้อเสนอแนะ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านความซื่อสัตย ์
           
            



๒๑๕ 
 

 
๔. ปัญหา และอุปสรรค การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านความมีวินัย 
           
            
๔.๑ ข้อเสนอแนะ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   ด้านความมีวินัย 
           
            
๕. ปัญหา และอุปสรรค การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านสุภาพ  

             
            

 
๕.๑ ข้อเสนอแนะ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านสุภาพ 
           
            
๖. ปัญหา และอุปสรรค การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านความสะอาด 

          
            
๖.๑ ข้อเสนอแนะ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านความสะอาด  

          
            
๗. ปัญหา และอุปสรรค การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านความสามัคคี 
           
           
๗.๑  ข้อเสนอแนะ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านความสามัคคี 
           
            
๘. ปัญหา และอุปสรรค การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านความมีน้ าใจ 
           
           

 
 



๒๑๖ 
 

 
๘.๑ ข้อเสนอแนะ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ด้านความมีน้ าใจ 
           
            
 

ขอกราบขอบพระคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถามที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาในครั้งนี ้
 
             พระครูโสภิตสัทธาธรรม  จนฺทโสภโณ 

นิสิตปริญญาเอก  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
คณะสังคมศาสตร์  ภาควิชารัฐศาสตร์  สาขาการจัดการเชิงพุทธ   

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๘ 
 รหัสแบบสัมภาษณ์ 

    
แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

เร่ือง   รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชนในจังหวัดสิงห์บุรี 
ค าชี้แจง 
 แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัยฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะศึกษารูปแบบการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชนในจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งส าหรับเป็นข้อมูลและแนวทางส าหรับผู้วิจัย  เพ่ือที่ใช้เป็นรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับเยาวชนในจังหวัดสิงห์บุรี ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสืบต่อไป    
 กรุณาให้สัมภาษณ์ตามความเป็นจริง  เพ่ือจะได้เป็นประโยชน์ในทางวิชาการ  ข้อมูลที่ได้จาก
การให้สัมภาษณ์นี้  จะน าไปวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิจัยในภาพรวม  ซึ่งการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้
จะไม่มีผลเสียต่อผู้ให้สัมภาษณ์  ทั้งในต าแหน่งหน้าที่และการปฏิบัติงานแต่อย่างใด 
แบบสัมภาษณ์นี้แบ่งออกเป็น  ๘  ตอน   ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตอนที่ ๒    ด้านความขยัน/ ความเพียร  ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
ตอนที่ ๓    ด้านความประหยัด  ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ตอนที่ ๔   ด้านความซื่อสัตย์    ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ตอนที่ ๕    ด้านความมีวินัย ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ตอนที่ ๖    ด้านความสุภาพ ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ตอนที่ ๗  ด้านความสะอาด  ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ตอนที่ ๘  ด้านความสามัคคี  ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ตอนที่ ๙  ด้านความมีน้ าใจ  ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ตอนที่ ๑๐ ข้อเสนอแนะงานทั้ง ๘  ด้าน 

ผู้วิจัย  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในการตอบแบบสัมภาษณ์
ในครั้งนี้เป็นอย่างดี และขอกราบขอบพระคุณความเอ้ือเฟ้ือในทางวิชาการมา  ณ  โอกาสนี้   

             พระครูโสภิตสัทธาธรรม  จนฺทโสภโณ 
นิสิตปริญญาเอก  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

คณะสังคมศาสตร์  ภาควิชารัฐศาสตร์  สาขาการจัดการเชิงพุทธ   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตอนที่ ๑   ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 



๒๑๙ 
 

เริ่มสัมภาษณ์เวลา  น. 
วัน / เดือน / ปีที่สัมภาษณ์      
ผู้สัมภาษณ์/ผู้วิจัย    พระครูโสภิตสัทธาธรรม    จนฺทโสภโณ     
ผู้ให้สัมภาษณ์           
ที่อยู่            
ต าแหน่ง           
บันทึกข้อมูลโดย    จดบันทึก / บันทึกเสียง / บันทึกภาพ      
สถานที่สัมภาษณ์          
สิ้นสุดการสัมภาษณ์เวลา   น. 

ตอนที ่ ๒ ด้านความขยัน 
- ท่านคิดว่าด้านความขยันควรใช้ หลักการ อะไร ในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม? 
- ท่านคิดว่าด้านความขยันควรใช้ วิธีการ อะไร ในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม? 
- ท่านคิดว่าด้านความขยันควรมี เป้าหมาย อะไร ในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์ส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม 
ตอนที ่ ๓ ด้านความประหยัด 

- ท่านคิดว่าด้านความประหยัดควรใช้ หลักการ อะไร ในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม? 
- ท่านคิดว่าด้านความประหยัดควรใช้ วิธีการ อะไร ในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม? 
- ท่านคิดว่าด้านความประหยัดควรมี เป้าหมาย อะไร ในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม? 

ตอนที ่ ๔ ด้านความซื่อสัตย ์    
- ท่านคิดว่าด้านความซื่อสัตย์ควรใช้ หลักการ อะไร ในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม? 
- ท่านคิดว่าด้านความซื่อสัตย์ควรใช้ วิธีการ อะไร ในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม? 
- ท่านคิดว่าด้านความซื่อสัตย์ควรมี เป้าหมาย อะไร ในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม? 
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ตอนที ่ ๕ ด้านความมีวินัย  
- ท่านคิดว่าการมีวินัยควรใช้ หลักการ อะไร ในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม? 
- ท่านคิดว่าการมีวินัยควรใช้ วิธีการ อะไร ในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม? 
- ท่านคิดว่าการมีวินัยควรมี เป้าหมาย อะไร ในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม? 

ตอนที ่ ๖  ด้านสุภาพ  
- ท่านคิดว่าด้านสุภาพควรใช้ หลักการ อะไร ในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม? 
- ท่านคิดว่าด้านสุภาพควรใช้ วิธีการ อะไรในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม? 
- ท่านคิดว่าด้านสุภาพควรมี เป้าหมาย อะไรในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม? 

ตอนที ่ ๗   ด้านความสะอาด   
- ท่านคิดว่าด้านความสะอาดควรใช้ หลักการ อะไร ในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม? 
- ท่านคิดว่าด้านความสะอาดควรใช้ วิธีการ อะไรในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม? 
- ท่านคิดว่าด้านความสะอาดควรมี เป้าหมาย อะไรในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม? 

ตอนที ่ ๘   ด้านความสามัคคี  
     - ท่านคิดว่าความสามัคคีควรใช้ หลักการ อะไร ในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์ส่งเสริม

        คุณธรรมจริยธรรม? 
- ท่านคิดว่าความสามัคคีควรใช้ วิธีการ อะไร ในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม? 
-ท่านคิดว่าความสามัคคีควรมี เป้าหมาย อะไร ในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม? 

 
ตอนที ่ ๙  ด้านความมีน้ าใจ 
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-ท่านคิดว่าด้านความมีน้ าใจควรใช้ หลักการ อะไร ในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์ส่งเสริม
        คุณธรรมจริยธรรม? 

- ท่านคิดว่าด้านความมีน้ าใจควรใช้ วิธีการ อะไร ในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม? 
-ท่านคิดว่าด้านความมีน้ าใจควรมี เป้าหมาย อะไร ในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม? 

ตอนที่ ๑๐    ข้อเสนอแนะงานทั้ง ๘  ด้าน 
๑. ท่านมีข้อเสนอแนะด้านความขยันหรือความเพียน ในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างไร ? 
๒. ท่านมีข้อเสนอแนะด้านความประหยัด ในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมอย่างไร ? 
๓. ท่านมีข้อเสนอแนะด้านความซื่อสัตย ์ ในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมอย่างไร ? 
๔. ท่านมีข้อเสนอแนะด้านความมีวินัยการประพฤติปฏิบัติ ในการพัฒนาวัดให้เป็น

ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างไร ? 
๕. ท่านมีข้อเสนอแนะด้านสุภาพ ในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมอย่างไร? 
๖. ท่านมีข้อเสนอแนะด้านความสะอาด ภายในวัด  ในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างไร 
๗. ท่านมีข้อเสนอแนะด้านความสามัคคี ในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมอย่างไร 
๘. ท่านมีข้อเสนอแนะด้านความมีน้ าใจ ในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมอย่างไร 
 

ขอกราบขอบพระคุณท่ีกรุณาให้สัมภาษณ์ที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาในครั้งนี้ 
             พระครูโสภิตสัทธาธรรม  จนฺทโสภโณ 

นิสิตปริญญาเอก  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
คณะสังคมศาสตร์  ภาควิชารัฐศาสตร์  สาขาการจัดการเชิงพุทธ   

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ห้องเรียน  มจร วังน้อย 
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การสนทนากลุ่มเฉพาะ 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ: พระครูโสภิตสัทธาธรรม  (สังวาลย์   ชมวัน )  
เกิด: วันอังคารที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๑๑ 
สถานที่เกิด: ๔๘  หมู่  ๘  ต าบลหนองอียอ  อ าเภอสนม   จังหวัดสุรินทร์ 
การศึกษา: -การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารคณะสงฆ์ (ป.บส) 

คณะสังคมศาสตร์  จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ห้องเรียนวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร   จังหวัดสิงห์บุรี 

 -นักธรรมชั้นเอก 
 -ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะพุทธ

ศาสตร์   ห้องเรียนวัดพิกุลทอง  จังหวัดสิงห์บุรี 
 -๒๕๕๕ จบปริญาโทจากมวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
อุปสมบท วันจันทร์ที่  ๘  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๓๒  เวลา  ๑๔.๒๓  น. 

ตรงกับวันขึ้น ๔  ค่ า  เดือน  ๖  ปีมะเส็ง    ณ    อุโบสถวัดสว่างนาศรีสุข  
ต าบลสนม   อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

หน้าที่ -เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาท า 
-ครูสอนศีลธรรมประจ าโรงเรียนวัดเสือข้าม 
-ครูสอนพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม  ประจ าศูนย์อ าเภออินทร์บุรี 
-กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาท า 

ที่อยู่ปัจจุบัน      วัดราษฎร์ศรัทธาท า ๑๐๙  หมู่ ๓  ต าบลชีน้ าร้าย  อ าเภออินทร์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี   ๑๐๖๑๑๐ 
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