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บทคัดยอ่ 
การวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาในการจัดการ

เรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี ๒. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของ
นักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี ๓. เพื่อน าเสนอการพัฒนาแรงจูงใจของนักเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี 

ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธีโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักและสนับสนุนด้วย
การวิจัยเชิงปริมาณตามล าดับ การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญจ านวน ๑๘ รูป/คน ได้แก่ พระสังฆาธิการ โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง และสนทนากลุ่ม
เฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๑๓ รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนาการวิจัย
เชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๐๗ เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพระสงฆ์ จ านวน ๓๗๐ รูป วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 
๑. สภาพทั่วไปของสภาพทั่วไปในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีด้วย

การวิเคราะห์ SWOT Analysis ด้านจุดแข็ง ปัจจุบันมีส านักเรียนที่มีความพร้อมทั้งในด้านนักเรียน
ครูผู้สอนสถานที่พักตลอดจนทุกอุดหนุน สร้างมหาเปรียญปีละหลายสิบรูป ด้านจุดอ่อน ขาดนักเรียน 
และครูที่มีความช านาญหลายส านักเรียนที่เคยมีช่ือเสียงต้องปิดตัวลงเพราะขาดบุคลากรและนักเรียน
รวมถึงการขาดการสนับสนุน ด้านโอกาส เจ้าส านักที่มีก าลังความสามารถโดยเฉพาะด้านการเงิน/คน/
มีการจัดการที่ดี ท าให้การเรียนการสอนยังมีอยู่ถ้ามีการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนส านักเรียนที่ปิด
ตัวลงก็อาจจะกลับฟื้นตัวข้ึนมาได้ ด้านอุปสรรค ขาดบุคลากร คือ นักเรียน ขาดทุนสนับสนุน ซึ่งทั้ง
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สองส่วนเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าเคลื่อนการศึกษาในส่วนนี้  ความคิดเห็นต่อการศึกษาแรงจูงใจของ
นักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลใีนจังหวัดชลบรุี โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (= ๓.๙๕) 
และตามหลักอิทธิบาท ๔  โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (= ๔.๐๕) 

๒.การพัฒนาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ใช้หลักวงจร PDCA มีการ
วางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไข ต้องค านึงถึงว่าส านักเรียนแต่ละส านักมี
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกัน มีการประชุมวางร่วมกันทุกส านักเรียนในจังหวัด
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตั้งกองทุนการศึกษาสนับสนุนในด้านปัจจัยที่แน่นอนชัดเจน เจ้าส านัก
จะต้องให้ความส าคัญปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในทุกกระบวนการ ตรวจสอบการ
ปฏิบัตงิานหาเมื่อเกิดข้อบกพรอ่งต้องรีบแก้ไขปรับปรงุและพัฒนาให้การท างานขับเคลื่อนไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๓.น าเสนอการพัฒนาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี ต้องมี
การจัดประชุมระหว่างส านักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี ตามกระบวนการข้ันตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ การ
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้รับทราบปัญหาที่เกิดข้ึนกับนักเรียนเพื่อปรับปรุงกระบวนการข้ันต้น น าไปสู่
แนวทางการสร้างแรงจูงใจของนักเรียน คือ ความตั้งใจ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง ความมั่นใจ ความพึง
พอใจ เช่ือมโยงกับหลกัพุทธธรรมอิทธิบาท ๔ คือ ๑) ฉันทะ  ๒) วิริยะ ๓) จิตตะ ๔) วิมังสา ที่น ามาใช้
ในการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการมองเห็นประโยชน์ของการศึกษาร่วมกัน
ช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนปัจจัยในทุกด้าน สร้างความเช่ือมั่นว่าการศึกษาไม่ว่ารูปแบบใดก็ตามจะ
สามารถพัฒนาชีวิตของตนให้ดีข้ึนได ้
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Abstract 

Objectives of this research were to: 1. Study general conditions and 
problems of the teaching and learning of Pali Buddhist Scriptures in Chonburi 
Province 2. study the factors affecting of the motivation education of the 
Prapariyattitham Students in Chonburi Province 3. Propose the motivation 
development of the Motivation Education of Prapariyattitham Students in Chonburi 
Province. 

Methodology was the mixed methods research: The qualitative research  
collected data from 18 key informants from senior Sangha, purposefully selected by 
in-depth-interviewing and from 13 participants in Focus Group Discussion and 
analyzed data by descriptive interpretation. The quantitative research, the researcher 
has created the questionnaires with confidence value equivalent to 0.907  and 
collected data from 370 samples who were monks and analyzed data with statistics; 
frequency, percentage, mean and standard deviation: S.D. 

Findings were as follow. 
1. Study the general context of the teaching and learning of Pali Buddhist 

Scriptures in Chonburi Province with SWOT Analysis as: Strength; at present, there is a 
school that is ready for students, teachers, accommodation and all subsidies. Each 
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year, the school created Pali graduadte up to 12 monks. Weakness; Lack of students 
and skilled teachers, many schools with good reputation have to close because of 
lack of staff and students, including lack of support. Opportunity; The schools that 
have capability, especially in finance / people and good management Makes 
teaching and learning available. If there is support from many sectors, the closed 
schools may to recover, Threat; Lack of personnel and students who are important 
factors to move education in this section. Opinions on the study of the motivation 
education of Prapariyattitham Students in Chonburi Province by overall were at high 
level (X=3.95) and management according to the Ithibath 4 was also in the high 
level(X=4.05). 

2. The development of the motivation education of the Prapariyattitham 
Students the PDCA cycle principle. Planning Doing Checking and Action. must be 
taken into account that each school is equipped with different teaching 
arrangements. There must be a meeting to put together all the schools in the 
province in the same direction, set up fund to support education in certain factors 
clearly.The School master must give priority to work with all relevant personnel in 
every process, check the operation, find out when the defect occurs, have to hurry 
to fix, improve and develop the work to be driven efficiently. 

3. Presention the motivation development of the Prapariyattitham 
Students in Chonburi Province guidelines of the Motivation Education of the Students 
Prapariyattitham according to the components, the procedure is planning, 
implementation, checking, improvement. To acknowledge problems with students in 
order to improve the initial process, leading to the motivation of students in 4 
aspects: 1) Attention) 2) Relevance) 3) Confidence 4) Satisfaction, Also integrating with 
Buddha principles, Itthapadha 4, 1) Chantha, aspiration, 2) Viriya , effort, 3) Jitta, 
attention, and 4) Vimangsa, examination, which is used to create incentives for 
students, based on seeing the benefits of education together and helping support 
the factors in all aspects to ensure that education, regardless of any form, can 
improve their lives. 
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กิตตกิรรมประกาศ 

ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเรียบร้อยด้วยความเมตตานุเคราะห์ของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ประกอบด้วย พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. ประธานกรรมการควบคุม
ดุษฎีนิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม และ อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว กรรมการ
ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ ที่ได้เสียสละเวลาเมตตาช่วยเหลือด้านให้ค าปรึกษาแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้
เนื้อหาของการวิจัยมีความถูกต้อง ชัดเจน และสมบูรณ์ยิ่งข้ึนนับตั้งแต่ผู้ศึกษาได้เริ่มท างานวิจัยด้วย
ความตั้งใจเต็มใจปรารถนาดีตลอดมา 

กราบขอบพระคุณและเจริญพรขอบคุณ พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ ผศ.ดร.,           
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร ผศ.ดร., ผศ.ดร., เกียรติ ศักดิ์ สุขเหลือง ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์               
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี ผู้เช่ียวชาญทุกท่านที่ช่วยตรวจสอบเครื่องมือวิจัย และตรวจสอบความเรียบร้อย
ของแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมือในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ 

กราบขอบพระคุณ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก) เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี         
เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร (พระอารามหลวง) และเจ้าส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน
จังหวัดชลบุรี ที่เปิดโอกาสให้ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และให้ความร่วมมือในการแจก
แบบสอบถามเพื่อการท าวิจัยครั้งนี้ทุกท่าน 

สุดท้าน้ีผู้วิจัยขอขอบพระคุณพระอาจารย์ทุกรูป คณาจารย์ทุกท่าน เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้
ประสิทธ์ิประสาทวิทยาการ และประสบการณ์ รวมถึงให้ความเมตตา เอื้อเฟื้อ ถ่ายทอดความรู้ความ
เข้าใจเป็นอย่างดี ตลอดจนเพื่อนนิสิตที่ให้ความช่วยเหลือ และเป็นก าลังใจอย่างดีเสมอมา 

คุณูปการใดๆ ที่เกิดจากดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา หวังให้ความ
ตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม ขอภาษาบาลีเป็นภาษาที่รักษาพระพุทธพจน์ธ ารงไว้ซึ่งหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนา และขอมอบให้บุพพการี มีบิดามารดา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ เป็นต้น ตลอดจนญาติ
ธรรมที่เป็นก าลังใจสนับสนุนในทุกๆ เรื่อง รวมถึงท่านเจ้าของต าราที่ผู้วิจัยใช้เพื่อศึกษาค้นคว้า             
และขอบคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับ พระอาจารย์ประดิษฐ์ ปติฎฺฐิโต ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจทานแก้ไข
ทุกอย่างจนงานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงด้วยดีสมตามเจตนารมณ์ของผู้วิจัยทุกประการ  
 
 
 
 

พระครูอนุกูลสุตกิจ (สุเทพ สุเทโว) 
มีนาคม ๒๕๖๒ 

 



(ฉ) 
 

สารบัญ  
 เรื่อง หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย  (ก) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  (ค) 
กิตติกรรมประกาศ  (จ) 
สารบัญ  (ฉ) 
สารบัญตาราง  (ฌ) 
สารบัญแผนภาพ  (ฏ) 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ    (ฐ) 
บทท่ี ๑ บทน า ๑ 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย ๔ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์การวิจัย ๔ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๔ 
 ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๖ 
 ๑.๖ ประโยชน์ที่ไดร้ับจากการวิจัย ๗ 
   
บทท่ี ๒ เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ๘ 
 ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ ๘ 
 ๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาในพระพุทธศาสนา ๒๕ 
 ๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาล ี ๓๕ 
 ๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับหลักอิทธิบาท ๔ ๕๔ 
 ๒.๕ บริบทพื้นทีก่ารวิจัย ๖๕ 
 ๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๒.๖.๑ งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกบัแรงจูงใจ 
๒.๖.๒ งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกบัส านักเรียนพระปริยัติธรรม 

๖๘ 
๖๘ 
๗๒ 

 ๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย ๗๗ 
    
    
    
    
    
    



(ช) 
 

  สารบัญ (ต่อ)  

 เรื่อง  หน้า 
บทท่ี ๓ วิธีด าเนินการวิจัย ๗๘ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๗๘ 

 ๓.๒ ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมลูหลัก ๗๙ 
 ๓.๓ เครื่องมือในการวิจัย ๘๒ 
 ๓.๔ การเกบ็รวบรวมข้อมูล ๘๕ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิติที่ใช้ในการรวบรวมข้อมลู ๘๖ 
   
บทท่ี ๔ ผลการวิจัย ๘๙ 
 ๔.๑ สภาพทั่วไปในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี

ในจังหวัดชลบุร ี ๘๙ 
 ๔.๒ ปัจจัยที่สง่ผลต่อแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน

จังหวัดชลบุร ี ๙๙ 
 ๔.๓ การพัฒนาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน

จังหวัดชลบุร ี ๑๑๖ 
 ๔.๔ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ ๑๕๓ 
 ๔.๕ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ๑๗๕ 
 ๔.๖ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๑๗๙ 
    
บทท่ี ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ๑๘๔ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๘๔ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๙๔ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

๒๐๒ 
๒๐๒ 
๒๐๒ 
๒๐๒ 

บรรณานุกรม  ๒๐๓ 
    
    
   

 
 



(ซ) 
 

  สารบัญ (ต่อ)  

 เรื่อง  หน้า 
ภาคผนวก  ๒๑๑ 
     ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

วิจัย ๒๑๒ 
     ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง

แบบสอบถาม (Try Out) ๒๑๘ 
ภาคผนวก ค ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ๒๒๐ 
ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (สัมภาษณ์) ๒๒๓ 
ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย              

(สนทนากลุ่มเฉพาะ) 
๒๔๒ 

ภาคผนวก ฉ แบบสมัภาษณ์เพื่อการวิจัย ๒๕๓ 
ภาคผนวก ช แบบสอบถามเพื่อการวิจัย ๒๕๘ 

ประวัติผู้วิจัย  ๒๖๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ฌ) 
 

สารบัญตาราง 
ตารางท่ี หน้า 

๒.๑ แสดงการสงัเคราะห์ความหมายเกี่ยวกบัแรงจงูใจ  ๑๒ 
๒.๒ แสดงการสงัเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกบัแรงจูงใจ  ๑๘ 
๒.๓ แสดงการสงัเคราะห์ทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ  ๒๓ 
๒.๔ แสดงการสังเคราะห์ความหมายและความส าคัญของการศึกษา  ๒๗ 
๒.๕ แสดงการสงัเคราะห์การศึกษาในทางพระพทุธศาสนา  ๓๑ 
๒.๖ แสดงการสงัเคราะหจ์ุดมุ่งหมายของการศึกษา  ๓๔ 
๒.๗ แสดงการสงัเคราะห์ความหมายของภาษาบาล ี  ๔๐ 
๒.๘ แสดงการสงัเคราะห์การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  ๔๖ 
๒.๙ แสดงการสังเคราะห์การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน

ปัจจุบัน 
 

๕๒ 
๒.๑๐ แสดงการสังเคราะห์ความหมายของหลักอิทธิบาท  ๔  ๕๗ 
๒.๑๑ แสดงการสงัเคราะห์องค์ประกอบของอทิธิบาท ๔  ๖๑ 
๒.๑๒ แสดงรายช่ือส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจังหลัดชลบุรี  ๖๕ 
๒.๑๓ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ  ๗๐ 
๒.๑๔ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพระปริยัติธรรม (ต่อ)  ๗๕ 

๓.๑ จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างพระภิกษุในพื้นที่ เขตปกครอง       
คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี 

 
๘๐ 

๔.๑ วิเคราะห์จุดแข็งของสภาพปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี 

 
๙๑ 

๔.๒ วิเคราะห์จุดอ่อนของสภาพปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี 

 
๙๓ 

๔.๓ วิเคราะห์โอกาสของสภาพปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี 

 
๙๕ 

๔.๔ วิเคราะห์อุปสรรคของสภาพปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี 

 
๙๗ 

๔.๕ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีในจังหวัดชลบุรีในปัจจุบันตามวงจร PDCA ด้านการวางแผน 
(Plan) 

 

๑๐๒ 
    

    



(ญ) 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ)   

ตารางท่ี  หน้า 
๔.๖ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก

บาลีในจังหวัดชลบุรีในปัจจุบัน ตามวงจร PDCA ด้านการปฏิบัติ (Do) 
 

๑๐๖ 
๔.๗ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก

บาลีในจังหวัดชลบุรีในปัจจุบัน ตามวงจร PDCA ด้านการตรวจสอบ 
(Check) 

 

๑๑๐ 
๔.๘ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก

บาลีในจังหวัดชลบุรีในปัจจุบัน ตามวงจร PDCA ด้านการปรับปรุง
แก้ไข (Action) 

 

๑๑๔ 
๔.๙ วิเคราะห์การพัฒนาแรงจงูใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลใีน

จังหวัดชลบุรี ด้านความตั้งใจ (Attention) 
 

๑๑๙ 
๔.๑๐ วิเคราะห์การพัฒนาแรงจงูใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลใีน

จังหวัดชลบุรี ด้านความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง (Relevance) 
 

๑๒๓ 
๔.๑๑ วิเคราะห์การพัฒนาแรงจงูใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลใีน

จังหวัดชลบุรี ด้านความมั่นใจ (Confidence) 
 

๑๒๗ 
๔.๑๒ วิเคราะห์การพัฒนาแรงจงูใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลใีน

จังหวัดชลบุรี ด้านความพึงพอใจ (Satisfacion) 
 

๑๓๑ 
๔.๑๓ วิเคราะห์การพัฒนาแรงจงูใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลใีน

จังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านฉันทะ 
 

๑๓๗ 
๔.๑๔ วิเคราะห์การพัฒนาแรงจงูใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลใีน

จังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านวิริยะ 
 

๑๔๑ 
๔.๑๕ วิเคราะห์การพัฒนาแรงจงูใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลใีน

จังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านจิตตะ 
 

๑๔๕ 
๔.๑๖ วิเคราะห์การพัฒนาแรงจงูใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลใีน

จังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้าน วิมังสา 
 

๑๔๙ 
๔.๑๗ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ๑๕๒ 
๔.๑๘ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่

มีต่อการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน
จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม 

 

๑๕๕ 
    
    



(ฎ) 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ)   

ตารางท่ี  หน้า 
๔.๑๙ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่

มีต่อการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน
จังหวัดชลบุรี ด้านความตั้งใจ 

 

๑๕๖ 
๔.๒๐ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่

มีต่อการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน
จังหวัดชลบุรี ด้านความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง 

 

๑๕๗ 
๔.๒๑ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่

มีต่อการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน
จังหวัดชลบุรี ด้านความเช่ือมั่น 

 

๑๕๘ 
๔.๒๒ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่

มีต่อการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน
จังหวัดชลบุรี ด้านความพึงพอใจ 

 

๑๕๙ 
๔.๒๓ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่

มีต่อการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน
จังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวม 

 

๑๖๐ 
๔.๒๔ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่

มีต่อการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน
จังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔  ด้านฉันทะ 

 

๑๖๑ 
๔.๒๕ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่

มีต่อการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน
จังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านวิริยะ 

 

๑๖๒ 
๔.๒๖ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่

มีต่อการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน
จังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านจิตตะ 

 

๑๖๓ 
๔.๒๗ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่

มีต่อการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน
จังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านวิมังสา 

 

๑๖๔ 
 
 
 
 



(ฏ) 
 

สารบัญแผนภาพ 

แผนภาพท่ี หน้า 
๒.๑ กรอบแนวคิดการวิจัย  ๗๖ 
๔.๑ แสดงสภาพปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนก

บาลีด้วยการวิเคราะห์ SWOT 
 ๙๘ 

๔.๒ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  ตาม
วงจร PDCA 

 ๑๑๕ 

๔.๓ แสดงการพัฒนาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน ๔ 
ด้าน 

 ๑๓๒ 

๔.๔ แสดงหลักธรรมในการศึกษาแรงจูงใจตามหลักอิทธิบาท ๔  ๑๕๐ 
๔.๕ แสดงองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย  ๑๗๙ 

 
 

     
 



(ฐ) 
 

ค าอธบิายสัญลกัษณแ์ละค าย่อ 

อักษรย่อช่ือคัมภีร์ในการวิจัยครั้งนี้ใช้อ้างอิงจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหา
จุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐ และพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช ๒๕๓๙ ในการอ้างอิงใช้ระบุอักษรย่อช่ือ
คําภีร์ เล่ม/ ข้อ/ หน้า ตัวอย่างเช่น วิ. มหา. (บาลี) ๑/๒๓๓/๑๖๖., วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๓๓/๒๔๗ 
หมายถึง วินยปิฎก มหาวิภงฺคปาลิ ภาษาบาลี เล่ม ๑ ข้อ ๒๓๓ หน้า ๑๖๖ ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ 
๒๕๐๐ และ วินัยปิฎก มหาวิภังฺค์ ภาษาไทย เล่ม ๑ ข้อ ๒๓๓ หน้า ๒๔๗ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ๒๕๓๙ โดยเรียงตามลําดับคําภีร์ ดังนี้ 

 
พระสุตตันตปิฎก 

 
ที.ม. (บาลี) =  สุตฺตนฺตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ที.ม. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค  (ภาษาไทย) 
ม.ม. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก  (ภาษาไทย) 
องฺ.ปญฺจก (ไทย) =  สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.สตฺตก (ไทย) =  สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต  (ภาษาไทย) 
ขุ.ม. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส  (ภาษาไทย) 
ขุ.ป. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรคบาตร (ภาษาไทย) 
 

พระอภิธรรมปิฎก 
 

อภิ.วิ. (ไทย) =  อภิธรรมปิฎก วิภังค์     (ภาษาไทย) 
 



๑ 

 

บทท่ี๑ 

บทน า 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปญัหา 

นับแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมากุลบุตรผู้มีศรัทธาเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา              
มีอยู่ ๒ อย่างที่จะต้องท า คือ คันถธุระ และวิปัสสนาธุระ คือ ศึกษาเล่าเรียนค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าที่เรียกว่า นวังคสัตถุศาสน์ คือ ค าสอนของศาสนามีองค์ ๙ ซึ่งได้แก่ สุตตะ เคยยะ เวยยา
กรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตก ชาดก อัพภูตธรรม และเวทันละ จนสามารถจ าได้คล่องปากข้ึนใจ 
เรียกว่าคันถธุระ ส่วนการเล่าเรียนวิธีปฏิบัติสมาธิ และฝึกอบรมจิตใจของตนจนเกิดความรู้แจ้งเห็น
จริงในสภาวธรรมทั้งปวง และมีจิตหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายเรียกว่าวิปัสสนาธุระ 
การศึกษาเล่าเรียนทั้งสองประการถือว่ามีความส าคัญเท่ากันเพราะเป็นความรู้ข้ันพื้นฐานที่จะน าไปสู่
การปฏิบัติที่ถูกต้อง  การปฏิบัติที่ถูกต้องจะน าไปสู่การหลุดพ้นจากทุกข์หรือบรรลุมรรคผลนิพพานซึ่ง
เป็นผลสูงสุดของการออกบวชในพระพุทธศาสนา๑  

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันปรินิพพานแล้ว พระสงฆ์สาวกได้ช่วยการ
ท่องจ าค าสอนในศาสนาทั้งหมดซึ่งในช่วงแรกๆ ยังเรียกรวมกันว่า พระธรรมวินัย ต่อมาจึงได้ออกแบ่ง
ออกเป็น ๓ ปิฎก คือ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก ใช้วิธีถ่ายทอดสืบต่อกัน
มาด้วยมุขปาฐะโดยการท่องจ าเป็นคณะ การแบ่งการท่องจ าจะแบ่งตามความเช่ียวชาญในด้านนั้นๆ 
ได้แก่ ผู้มีความเชียวชาญทางด้านพระธรรมวินัยก็ทรงจ าพระวินัย เรียกว่า พระวินัยธร ผู้เช่ียวชาญ
ทางด้านพระสูตรก็ทรงจ าพระสูตร เรียกว่าพระสุตตันติกะ ผู้เชียวชาญทางพระอภิธรรมก็ทรงจ าพระ
อภิธรรม เรียกว่าพระอภิธรรมนิกะ ภาษาบาลีเป็นภาษาที่ชาวมคธใช้พูดกันในแคว้นมคธเรียกว่าภาษา
มาคธี พระพุทธเจ้าทรงใช้ภาษามคธประกาศพระศาสนาของพระองค์ในการท าสังคายนาครั้งที่ ๓ 
พระเจ้าอโศกมหาราชทรงเป็นศาสนูปถัมภกในการท าสังคายนา และได้ส่งพระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์
ออกไปเผยแพร่พระพุทธศาสนากระจายออกไปในแว่นแคว้นต่างๆ รวม ๙ คณะโดยคณะของ
พระโสณะและพระอุตตระได้เดินทางมายังดินแดนสุวรรณภูมิอันได้แก่พื้นที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ซึ่งนักโบราณคดีส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าได้แก่ดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันโดยมีจังหวัด
นครปฐมเป็นศูนย์กลางของการปกครอง ด้วยเหตุที่พระมหากษัตริย์ผู้เป็นศาสนูปถัมภกตั้งแต่โบราณ 
จึงทรงท านุบ ารุงสนับสนุนการเล่าเรียนพระปริยัติธรรม และยกย่องพระภิกษุสามเณรที่เรียนรู้
พระพุทธศาสนาให้มีฐานันดรพระราชทานราชูประการต่างๆ มีนิตยภัตร เป็นต้น จึงได้ทรงจัดให้มี

                                                
๑ พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ , พิมพ์ครั้งที่ ๘, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๕๓๘), หน้า ๓๖๑. 



๒ 

 

วิธีการสอบพระปริยัติธรรมเพื่อให้ปรากฏต่อชาวโลกทั่วไปว่า พระภิกษุสามเณรใดมีความรู้มากน้อย
แค่ไหนเพียงไร เมื่อปรากฏว่าพระภิกษุสามเณรรูปใดมีความรู้ถึงข้ันที่ก าหนดไว้พระมหากษัตริย์ก็ทรง
ยกย่องพระภิกษุสามเณรให้เป็นมหาบาเรียน ครั้งอายุพรรษาถึงช้ันเถรภูมิก็ทรงตั้งให้มีสมณศักดิ์
ในสังฆมณฑลตามควรแก่คุณธรรม และความรู้เป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนพระปริยัติสืบสืบกันมาจน
ปัจจุบันน้ี  

การจัดการศึกษาที่เป็นหลักส าคัญของพระสงฆ์ไทยที่ส าคัญมี ๒ แบบ คือ แผนกธรรม     
และแผนกบาลี การศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งสองแบบนี้ เป็นการศึกษาและการสอนสนามหลวงที่อยู่
ในพระบรมราชูปถัมภ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตมาเป็นล าดับจนถึงรัชกาลปัจจุบัน    
โดยการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเป็นการศึกษาที่คงคุณลักษณ์ และอัตลักษณ์เฉพาะตัวส าหรับ
พระภิกษุสามเณร เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาเล่าเรียนภาษาบาลี ซึ่ง
เป็นภาษาที่จารึกคัมภีร์พระไตรปฎิก๒ เป็นภาษาที่รักษาพุทธพจน์อันเปน็หลกัค าสอนของพระพุทธเจ้า
โดยตรง ซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้  “โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม         
จ วิสิโต ปญฺ ตฺโต โส โว มจฺจเยน สตฺถา” แปลว่าอานนท์ธรรมและวินัยใด ที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้ว 
ธรรมและวินัยนั้นจักเป็นศาสดาเป็นตัวแทน ของเธอทั้งหลายในกาลล่วงไปแห่งเรา๓  

การศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นหัวใจของการศึกษาของคณะสงฆ์ที่มีผลต่อความมั่นคงแห่ง
พระพุทธศาสนา การศึกษาของคณะสงฆ์ในปัจจุบันเป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
แก้ไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐         
และกฎระเบียบ ค าสั่ง และข้อบังคับของกรมการมหาเถรสมาคมคณะสงฆ์ทรวงศึกษาธิการ         
และกรมการศาสนา กรรมการมหาเถรสมาคมองค์กรสูงสุดของคณะสงฆ์ จัดให้พระภิกษุสามเณรได้
ศึกษามีอยู่ ๔ ประเภทคือ ๑) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ๒) การศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี ๓) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ๔) การศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์ 
๒ แห่ง๔ ฉะนั้นการศึกษาพระปริยัติธรรมซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะรักษาศาสนธรรมไว้ได้อย่างสมบูรณ์  
เป็นการเพิ่มวิทยฐานะใช้จากพระภิกษุสามเณรให้เป็นผู้มีเกียรติมีฐานะสูงข้ึน เป็นผู้มีคุณค่าในสังคม
ได้รับการยกย่องจากบุคคลทั่วไป การศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นการศึกษาดั้งเดิมซึ่งคณะสงฆ์

                                                
๒ กองทุนการศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, พิธีมอบรางวัลนักเรียนพระปริยัติธรรมดีเด่น

ปีการศึกษา ๒๕๕๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักพิมพ์พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๓), หน้า ๖๕-๖๖. 
๓ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏ กถา (ทุติโย ภาโค), พิมพ์ครั้งที่ 

๑๐,  (นครปฐม โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๔๗๑-๔๗๒.   
๔ กรมการศาสนา, ข้อมูลจากการตรวจการคณะสงฆ์ของเจ้าคณะภาค ๔ ประจ าปี ๒๕๓๘,         

ในเอกสารการประชุมสัมมนาเจ้าคณะภาค, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๓๙), หน้า ๙. 



๓ 

 

ด าเนินการมาเป็นล าดับจนปัจจุบัน มีระบบและระเบียบการอันเกี่ยวข้องกับการศึกษาที่รัดกุมเป็น
การศึกษาอยู่ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์มีผลการศึกษาเป็นที่ยอมรับของประชาชนโดยทั่วไป ถือเป็น
การศึกษาของคณะสงฆ์โดยเฉพาะ มีจุดหมายเพื่อผลิตบุคลากรของศาสนาเพื่อรับใช้พระศาสนา๕ 
ถึงแม้ว่าการศึกษาของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบันจะได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐและภาคเอกชน
รวมทั้งคณะสงฆ์ด้วยกันเองก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถจะพัฒนาและขยายการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
บาลใีห้เฟื่องฟูข้ึนมากกว่าเดิมได้   

แรงจูงใจเป็นองค์ประกอบส าคัญทีส่่งเสริมให้กิจกรรมต่างๆ เดินไปอย่างมีประสิทธิผลและ
กิจกรรมทางด้านการท างานหรือการศึกษาโดยแรงจูงใจจะท าให้เกิดพลังมีความมานะบากบั่นมีจิตใจ
จดจ่ออยู่กับการท างานและแรงจูงใจนั้นนับได้ว่ามีบทบาทส าคัญต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
ที่ตั้งใจเรียนสูงมักจะประสบความส าเร็จในการเรียนรู้๖ มีความปรารถนาที่จะท าให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี พยายามเอาชนะอุปสรรคมีความพยายามที่จะท าให้สัมฤทธ์ิผลได้มาตรฐาน ดี
เยี่ยมกว่าคนอื่นๆ ทั้งนี้ในด้านแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิในทางการเรียน ซึ่งผู้มี
แรงจูงใจสูงนั้นมคีวามต้องการที่จะกระท าสิ่งต่างๆ ให้บรรลุเปูาหมายและเป็นสิ่งกระตุ้นบุคคลที่มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนท าในสิ่งที่ปรารถนาให้ประสบความส าเร็จตามที่คาดหวังมีโอกาสที่จะประสบ
ความส าเร็จในการเรียนและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการเรียน      
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนมีความสนใจที่จะท าการเรียนภาษาบาลีให้เกิด
ผลสัมฤทธ์ิในระดับช้ันของตนเอง อันจะส่งผลดีให้เกิดข้ึนทั้งแก่ตนเองและแก่คณะสงฆ์๗  

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา “การศึกษาแรงจูงใจของ
นักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี” เพื่อให้ได้ข้อมูลในปัจจุบันเกี่ยวกับความพร้อมใน
การจัดการศึกษา สภาพการจัดการเรียนการสอน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ อันจะเป็น
ประโยชน์ เพื่อน าเสนอผลการวิจัยที่ได้มาใช้เป็นแนวทางให้แก่ส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่
สนใจน าไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลีให้มีคุณภาพ             
และประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อันจะเป็นผลสัมฤทธ์ิที่ดีต่อผู้เรียนให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึน  

 

                                                
๕ พระธรรมปัญญาภรณ์, ประวัติความเป็นมาของส านักเรียนวัดปากน  า พุทธศักราช ๒๕๔๙, 

(กรุงเทพมหานคร :พิมพ์ที่ หจก. สตาร์กรุ๊ป (๑๙๙๔), ๒๕๔๙), หน้า ๒๕๑. 
๖ เกษตรชัย และหีน, “องค์ประกอบในการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลามใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้, วารสารสงขลานครินทร์ , ฉบับสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์, ๒๕๕๐), หน้า ๑๐ 

๗ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, แผนกการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง พ ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๙ 
: ฉบับสรุป, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทพริกหวานกราฟฟิกจ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๕๗.  



๔ 

 

 

๑.๒ ค าถามวิจัย  
๑.๒.๑ สภาพทั่วไปและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน

จังหวัดชลบุรี      เป็นอย่างไร 
๑.๒.๒ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี   

เป็นอย่างไร 
๑.๒.๓ เพื่อน าเสนอการพัฒนาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี                       

ในจังหวัดชลบุรี ควรเป็นอย่างไร 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑.๓.๑ เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไปและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติ

ธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี 
๑.๓.๒ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี           

ในจังหวัดชลบุรี 
๑.๓.๓ เพื่อน าเสนอการพัฒนาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี                     

ในจังหวัดชลบุรี 

๑.๔. ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง  “การ ศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน         

จังหวัดชลบุรี” ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

 ๑.๔.๑  ขอบเขตด้านเนื อหา 

 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีในจังหวัดชลบุรี ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลี การบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  
โดยผู้วิจัยเลือกศึกษาใน ๓ ประเด็นดังนี้ 
  ๑) ศึกษาสภาพทั่วไปในการจัดการเรียนการสอนพระปรยิัติธรรมแผนกบาลี ผู้วิจัยได้
ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาโดยอาศัยข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎกที่เกี่ยวข้อง การทบทวนหนังสือ 
เอกสาร ต ารา ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาเฉพาะประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยใช้การ
วิเคราะห์ SWOT ใน ๔ ด้าน คือ ๑) จุดแข็ง (Strengths) ๒) จุดอ่อน (Weaknesses) ๓) โอกาส 
(Opportunities) ๔) อุปสรรค (Threats) 



๕ 

 

  ๒) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัด
ชลบุรี ตามวงจร PDCA คือ ใน ๔ ด้าน คือ ๑) การวางแผน (Plan) ๒) การปฏิบัติ  (Do)               
๓) การตรวจสอบ (Check) ๔) การปรับปรุงแก้ไข (Action) 

 ๓) เพื่อน าเสนอแนวทางการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ในจังหวัดชลบุรี ใน ๔ ด้าน๘ คือ ๑) ความตั้งใจ (Attention) ๒) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง (Relevance) 
๓) ความเช่ือมั่น (Confidence) ๔) ความพึงพอใจ (Satisfaction) และหลักพุทธธรรมโดยใช้หลัก 
อิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา๙      

๑.๔.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร 
งานศึกษาวิจัยเรือ่ง “การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปรยิัติธรรมแผนกบาลีในจงัหวัด

ชลบุร”ี เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ศึกษาจาก
พระไตรปิฎก วรรณกรรมทางพระพทุธศาสนา หนังสือ วารสาร บทความ เอกสาร ต าราวิชาการต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกบัหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และหลักธรรม ที่เหมาะสมกับการศึกษาแรงจูงใจของนกัเรียน      
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจงัหวัดชลบรุี 

๑.๔.๓  ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ   
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัด

ชลบุรี” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research) โดยมีขอบเขต ด้านประชากร/กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี ้

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร (Documentary 
research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants)        
ในการวิจัยในครั้งนี้ มี คือ พระสังฆาธิการระดับผู้บริหาร (เจ้าส านักเรียน หรืออาจารย์ใหญ่)          
จ านวน ๑๘ รูป/คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) และสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๓ รูป/คน 

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามเพื่อเก็บ 
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากร ได้แก่ พระภิกษุในพื้นที่เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี จ านวน
ทั้งสิ้น ๓๗๐ รูป๑๐   

                                                
๘ Keller, John. M., Development and use of the AECS model of instructional design, 

(Journal of Instructional Development, 10(3), 1987), 2-10.  
๙ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๘๗/๒๑๙ 
๑๐ ส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดชลบุรี. (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐) 



๖ 

 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยจะด าเนินการวิจัยต้ังแต่เดือนพฤษภาคมคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ รวมระยะเวลา ๑๐ เดือน 

๑.๕. นิยามศพัท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
การศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม 

พัฒนากระบวนการคิด มีอิสระในการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ สามารถค้นพบข้อมูล
ความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง โดยวิธีถ่ายทอดโดยการฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม สร้างองค์
ความรู้ที่เกิดจากสภาพแวดล้อม สังคม และปัจจัยเกื้อหนุน ให้บุคคลเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แรงจูงใจ หมายถึง กระบวนการ สิ่งเร้า แรงกระตุ้น หรือแรงผลักดันให้เกิดการตัดสินใจ
กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นแนวทางการน าไปสู่และการคงอยู่ของความพยายามที่จะท าให้ไปสู่
จุดหมาย ก าหนดทิศทางของตัวบุคคล ทักษะ ความสามารถ ความเข้าใจในหน้าที่ของตนเองเพื่อ
ผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งทางบวกและทางลบ ในสถานการณ์ต่างๆ 

การศึกษาแรงจูงใจ หมายถึง กระบวนการท าให้เกิดแรงจูงใจประกอบด้วย ๔ ข้ันตอน      
คือ  

๑) ความตั้งใจ (Attention) ความตั้งใจสนใจของผู้เรียนเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการเอา
ใจใส่และเอาจริงเอาจังในการฝึกอบรม  

๒) ความส าพันธ์เกี่ยวข้อง (Relevance) การมองเห็นความส าคัญ และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
งาน ภารกิจ หรือหน้าที่  

๓) ความเช่ือมั่น (Confidence) แรงจูงใจในการเรียนรู้เพิ่มข้ึนตามความเช่ือมั่นเกี่ยวกับ
ความสามารถในการบรรลุเปูาหมาย และประสบความส าเร็จในกิจกรรมการเรียนรู้ 

๔) ความพึงพอใจ (Satisfaction) รางวัลจากภายนอกสร้างความพึงพอใจในการเรียน 
หรือการฝึกอบรม แม้ว่าความพอใจที่เกิดจากภายในส าคัญกว่า แต่รางวัลภายนอกจูงใจให้บุคคลไปสู่
การเรียนรู้เพิ่มข้ึนในกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป 

นักเรียน หมายถึง พระภิกษุสามเณร ผู้ก าลังศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ 
หมายเฉพาะ นักเรียนพระปริยัติธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดชลบุรี 

พระปริยัติธรรมแผนกบาลี หมายถึง การศึกษาเล่าเรียนพระพุทธพจน์หรือพระไตรปิฎก     
ที่พระภิกษุสามเณรในปัจจุบันพึงศึกษาเล่าเรียนนั้นมี ๙ อย่าง คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา 
อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธัมมะ เวทัลละ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า นวังคสัตถุศาสน์ (ค าสอนของ
พระศาสดา ๙ ประเภท)  



๗ 

 

ส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี หมายถึง ส านักเรียนพระปริยัติธรรมที่จัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรบาลีสนามหลวง ซึ่งเป็นระบบการศึกษาของพระสงฆ์ไทย คือ ธรรมที่พระภิกษุ
สามเณรพึงศึกษาเล่าเรียน ได้แก่ พระพุทธพจน์ หรือพระไตรปิฎก 

หลักอิทธิบาท ๔ หมายถึง คุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จ หรือคุณธรรมที่ท าให้ผู้ปฏิบัติตาม
ประสบความส าเร็จ ซึ่งเป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎก มี ๔ ประการ คือ  

๑) ฉันทะ : ความพอใจรักใคร่สิ่งนั้น  
๒) วิริยะ : ความพยายามท าสิ่งนั้น  
๓) จิตตะ : ความเอาใจฝักใฝุสิ่งนั้น       
๔) วิมังสา : ความพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้น๑๑  

๑.๖. ประโยชน์ที่ได้รบัจากการวิจัย 
๑.๖.๑ ท าให้ทราบสภาพปัญหาในปัจจุบันของการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียน         

พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี   
๑.๖.๒ ท าให้ทราบแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนก

บาลีในจังหวัดชลบุรี  
๑.๖.๓ ท าให้ทราบรูปแบบการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน

จังหวัดชลบุรี 
๑.๖.๔ น าเสนอแนวทางการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี      

ในจังหวัดชลบุรี แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

                                                
๑๑ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๘๗/๒๑๙ 



๘ 

 

บทท่ี ๒ 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัด

ชลบุรี” ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยที่มีความ
เหมาะสมกับ แรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา
วิเคราะห์ร่วมกับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม และการศึกษาสภาพปัญหา
อุปสรรคในการการศึกษาของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ 
มีระดับข้ันตอนการน าเสนอข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องที่จะท าการวิจัย ตามล าดับ 
ดังนี ้

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ 
๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาในพระพุทธศาสนา 

  ๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาล ี
  ๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับหลักอิทธิบาท ๔ 

  ๒.๕ บริบทพื้นทีก่ารวิจัย 
๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ 

จากการศึกษาเอกสารและต าราต่างๆ ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ โดยที่แรงจูงใจนั้นมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างหรือปลูกฝังให้เกิดข้ึนในตัวบุคคล 
มีนักวิชาการและนักจิตวิทยาหลายท่านได้ให้ความหมายและความคิดเห็น ไว้ดังนี้ 

๒.๑.๑ ความหมายของแรงจูงใจ  
แรงจูงใจ (Motive) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า “แรงจูงใจ” แปลว่า เงื่อนไขหรือ

สภาวะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ๓ ทิศทาง คือ การท าให้เกิดพฤติกรรม การยับยั้งพฤติกรรมและการ
ก าหนดพฤติกรรม ในทางจิตวิทยาแรงจูงใจหมายถึง พลังที่มอยู่ในตัวบุคคลซึ่งพร้อมที่จะกระตุ้น    
หรือช้ีทาง (Urge or Direct) ให้อินทรีย์กระท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย๑๒ 

                                                             
๑๒ จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, จิตวิทยาสังคม, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : แอคทีฟพริ้น จ ากัด , 

๒๕๔๙), หน้า ๑๒๘. 



๙ 

 

แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง สภาวะภายในที่เป็นผลจากความต้องการแล้วคอยกระตุ้นให้
แสดงพฤติกรรมที่จะตอบสนองความต้องการแรงจงูใจที่เกดิจากความต้องการทางร่างกายเรยีกว่า แรง
ขับ (Drive) ได้แก่ แรงขับความหิว แรงขับทางเพศ ฯลฯ ความต้องการ (Need) หมายถึง สภาวะเมื่อ
รู้สึกขาดแคลนทางกายและทางใจ ทั้งหมดเป็นกระบวนการภายในที่อธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ 
ของมนุษย์๑๓  

ความหมายโดยรูปศัพท์นั้นต้องอาศัยจากความหมายของสามัญชนโดยทั่วไปที่เข้าใจกันได้
ในสังคม จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายเอาไว้ว่า “แรง” นั้น
เป็นค านาม แปลว่า อิทธิพลภายนอกใดๆ ที่เปลี่ยนแปลงหรือพยายามท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สถานะอยู่นิ่ง หรือสถานการณ์เคลื่อนที่ของวัตถุด้วยอัตราเร็วสม่ าเสมอในแนวเส้นตรง ส่วน “จูงใจ” 
นั้นเป็นค ากิริยา แปลว่า ชักน าหรือเกลี้ยกล่อมเพื่อให้เห็นคล้อยตาม๑๔ แรงจูงใจ ตามพจนานุกรมการ
จัดการ (Dictionary of Management) หมายถึง แรงขับของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมโดยเฉพาะที่เกิดข้ึนในการท างาน หรือการกระท าที่บุคคลจะท างานให้ส าเร็จ 
โดยไดร้ับอิทธิพลจากการกระท าของคนอื่นที่ก าหนดแนวทางเฉพาะใช้ในการบริหารโดยผู้บริหารจาก
จูงใจพนักงานท างานในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ๑๕  

การจูงใจ (Motivation) จึงเป็นกระบวนการของการกระตุ้นให้เกิดการกระท าสนับสนุน
กิจการที่กระท าให้เกิดความก้าวหน้า และก าหนดแบบแผนของกิจการที่กระท า และการกระท าหรือ
พฤติกรรมได้รับอิทธิพลจากจุดมุ่งหมายที่การกระท าหรือพฤติกรรมนั้นๆ มุ่งไปสู่ เป็นเรื่องที่ซับซ้อน
ปัจจัยต่างๆ ที่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมจะไม่มีความสัมพันธ์กันชนิดตรงไปตรงมา ลักษณะของการจูง
ใจ คือ เปลี่ยนแปลงได้ทุกโอกาสแม้ว่าเขายังประพฤติปฏิบัติอยู่เหมือนเดิม ท าให้ทราบถึงลักษณะที่
แสดงออกของมนุษย์บุคคลสองคนอาจจะกระท าสิ่งเดียวกันโดยมีเหตุผลในการกระท าต่างกัน หรือ
อาจจะกระท าในสิ่งที่ต่างกันแต่มีเหตุผลการกระท าที่เหมือนกัน๑๖  

การที่บุคคลเต็มใจใช้พลังเพื่อให้ประสบความส าเร็จในเป้าหมาย (goal) หรือรางวัล 
(reward) แรงจูงใจ เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการท างานร่วมกัน เพราะเป็นสิ่งช่วยให้คนไปถึงจุดประสงค์

                                                             
๑๓ มัลลิกา คณานุรักษ์, จิตวิทยากับการสื่อสารของมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์ , 

๒๕๔๗), หน้า ๗๑-๗๒. 
๑๔ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท

นามมีบุ๊คพับลิเคชั่น จ ากัด, ๒๕๔๒), หน้า ๓๒๐.    
๑๕ Tois and Carroll, Dictionary of Management, 1982) p. 387. 
๑๖ สุจิตรา พรมนุชาธิป, มนุษย์สัมพันธ์, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยสาสน์, ๒๕๔๙), หน้า ๑๔๑. 



๑๐ 

 

ที่มีข้อตกลงเกี่ยวกับรางวัลที่ได้รับ๑๗ วิธีการชักน าพฤติกรรมของบุคคลให้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์
ความต้องการของมนุษย์ สิ่งจูงใจจะเกิดข้ึนได้ภายในและภายนอกตัวบุคคล จะเห็นได้ว่า แรงจูงใจเป็น
การกระตุ้น หรือการสร้างสิ่งเร้าเพื่อช่วยให้เกิดการกระท าต่างๆ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งเป็นภาวะ
กระตุ้นให้ปฏิบัติ ได้ท างานด้วยความขยัน มีความกระตือรือร้นที่จะอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ และ
สติปัญญาในการปฏิบัติงาน โดยมีความส านึกในหน้าที่ ความรับผิดชอบควบคู่ไปด้วย เป็นความเต็มใจ
ที่จะใช้พลังงานภายในของคนปฏิบัติงานจนส าเร็จตามเป้าหมาย โดยมุ่งหวังที่จะได้รับรางวัลเป็นสิ่ง
ตอบแทน๑๘ 

แรงจูงใจ หมายถึง ระดับความต้องการและความพยายามทีจ่ะกระท าภารกิจนั้นๆ ของแต่
ละคน แต่ในความหมายเฉพาะ แรงจูงใจ เป็นกระบวนการทางจิตที่รวมถึงเขตที่ปลูกแล้วพฤติกรรม 
ทิศทางของพฤติกรรมและความคงอยู่ของพฤติกรรม โดยกระท าด้วยความเต็มใจเพื่อน าไปสู่
เป้าหมาย๑๙  อีกทั้งแรงจูงใจอาจเป็นแรงกระตุ้นหรือแรงผลักดันให้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการและเป็น
แรงกระตุ้นให้บุคคลรักษาพฤติกรรมนั้นไว้๒๐ ซึ่งการจะเกิดการตอบสนองที่เรียกว่าการจูงใจได้น้ันต้อง
อาศัยแรงจูงใจที่อาจเป็นแรงจูงใจภายนอก หรือแรงจูงใจที่เกิดภายในตนเอง  

กระบวนการท าให้เกิดแรงจูงใจประกอบด้วย ๔ ข้ัน คือ๒๑  
๑. ข้ันความต้องการ (Need Stage) ความต้องการเป็นภาวะขาดสมดุลที่เกิดข้ึนเมื่อ

บุคคลขาดสิ่งที่จะท าให้ส่วนต่างๆ ภายในร่างกายขณะที่ร่างกายด าเนินหน้าที่ไปตามปกติ สิ่งที่ขาดนั้น
อาจเป็นสิ่งจ าเป็นต่อชีวิตอย่างมาก เช่น อาหาร หรืออาจเป็นสิ่งส าคัญต่อความสุขทุกข์จิตใจ เช่น 
ความรัก หรืออาจเป็นสิ่งจ าเป็นเล็กน้อยส าหรับบางคน เช่น หนังสือพิมพ์รายวัน เป็นต้น  

๒. ข้ันแรงขับ (Drive Stage) ความต้องการในข้ันแรกนั้นได้กระตุ้นให้เกิดแรงขับ คือเมื่อ
เกิดความต้องการแล้วบุคคลนิ่งเฉยอยู่ไม่ได้ อาจมีความกระวนกระวายไม่เป็นสุข ภาวะที่บุคคลเกิด
ความกระวนกระวายอยู่เฉยไม่ได้นี้ เรียกว่า เกิดแรงขับ ซึ่งระดับความกระวนกระวายจะมีมากน้อย
เพียงใดนั้น ข้ึนอยู่กับระดับความต้องการด้วย หากต้องการมากก็จะกระวนกระวายมาก เช่น เมื่อ
ร่างกายขาดน้ าจะเกิดอาการคอแห้งกระหายน้ า เกิดความรู้สึกกระวนกระวายอยู่ไม่สุข  
                                                             

๑๗Dale S. Beach, Personnel : The Management of People at Work, (New York : 
Harcourt Brace & World lnc, 1967) p. 39. 

๑๘ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : ธีรฟิล์มและไซเท็กซ์, 
๒๕๔๒), หน้า ๕๐. 

๑๙Terence R. Michell and James R. Larson, People in Organization, (Singapoe : 
McGraw-Hill, 1987), p. 154. 

๒๐R.L. Dave, Management, (Chicago : The Dryden Press., 1988), p. 398. 
๒๑ภาควิชาจิต วิทยา คณะสังคมศาสตร์ , จิตวิทยาทั่วไป , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๑), หน้า ๑๙๐.  



๑๑ 

 

๓. ข้ันพฤติกรรม (Behavior Stage) เมื่อเกิดความรักวุ่นวายข้ึน ความกระวนกระวายนั้น
จะผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา แรงขับเป็นพลังให้แสดงพฤติกรรมได้รุนแรงหรือมากน้อย
ต่างกัน เช่น คนที่กระหายน้ ามาก กับคนที่กระหายน้ าน้อยมีพฤติกรรมในการหาน้ าดื่มต่างกั น       
คนกระหายน้ ามากหาทั้งน้ าเย็น น้ ามะพร้าว น้ าอ้อยมาดื่มพร้อมๆ กัน ในขณะที่คนกระหายน้ าน้อย
หาเพียงน้ าเย็นแก้วเดียวเท่านั้น 

๔.ข้ันลดแรงขับ (Drive Reduction Stage) เป็นครั้งสุดท้าย คือ แรงขับจะลดลงภายหลัง
การเกิดพฤติกรรมที่สนองความต้องการแล้ว  

กระบวนการเกิดแรงจูงใจมิใช่สิ่งที่ท าความเข้าใจได้โดยง่าย เนื่องจากประเด็นต่างๆ 
ดังนี้๒๒  

๑. แรงจูงใจไม่สามารถมองเห็นได้ แต่สามารถอ้างถึงได้ (Motives cannot be seen 
can be inferred) ถ้าศึกษาพฤติกรรมการท างานล่วงเวลาของพนักงาน ไม่สามารถตัดสินได้ว่า เขา
ท างานล่วงเวลาเนื่องจากต้องการเงินค่าจ้างเพิ่ม หรือเขาชอบและทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่ 

๒. แรงจูงใจเปลี่ยนแปลงได้ (Motives are dynamic) บุคคลหนึ่งอาจมีความต้องการ
หลากหลายในเวลาเดียวกันและความต้องการเหลา่น้ันก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและบางครัง้อาจ
มีความขัดแย้งกันเอง เช่น บุคคลมีความต้องการจะทุ่มเทท างานหนักเพื่อความก้าวหน้า ซึ่งขัดแย้งกับ
ความต้องการของเขาที่จะใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้น 

๓. บุคคลแต่ละคนมีความแตกต่าง ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจเลือกความต้องการใดก่อนและ
หลังการแสดงออกที่ตอบสนองต่อความต้องการนั้น (Differences exist among individuals 
concerning the manner in which they select certain motives over others and intensity 
with which they pursue such motives) ผู้บริหารต้องศึกษาบุคลากรของตน เพราะความ
แตกต่างเหล่าน้ีส่งผลอย่างมากต่อความต้องการและวิธีที่เขาแสดงออกเพื่อตอบสนองความต้องการนัน้ 

๔.ผลกระทบของการบรรลุเป้าหมายที่ส่งผลต่อความต้องการและพฤติกรรมที่ตามมา 
(Impact of goal attainment on subsequent motives and behaviors) เมื่อความต้องการ
หนึ่งๆ ได้รับการตอบสนองแล้ว ส่งผลให้ความต้องการต่อไปมีความรุนแรงมากขึ้น หรือเด่นชัดมากข้ึน  

สรุปได้ว่า แรงจูงใจ หมายถึง กระบวนการที่น ามาใช้กระตุ้นให้บุคคลกระท าหรือดิ้นรน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยที่พฤติกรรมอันเกิดจากการได้รับแรงจูงใจจะเป็น
พฤติกรรมที่มุ่งไปสู่จุดหมายอย่างมุ่งมั่นและพึงพอใจ เช่น นักเรียนมีความตั้งใจเรียนให้สอบผ่าน
เพื่อให้ได้ระดับคะแนนที่ดีหรือได้รับรางวัล ครูตั้งใจสอนนักเรียนเพื่อสร้างคนดีให้แก่สังคมเป็นต้น  

 
                                                             

๒๒ M.D. Dunnett and W.K. Kirchner, Psychology Applied to Industry, (New York : 
Appleton - Century - Crafts, 1965), n. pag. 



๑๒ 

 

ตารางท่ี ๒.๑ แสดงการสงัเคราะห์ความหมายเกี่ยวกับแรงจงูใจ 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย, (๒๕๔๙, หน้า ๑๒๘).  “แรงจูงใจ Movere” เงื่อนไขหรือสภาวะที่เกี่ยวข้อง

กับพฤติกรรม ๓ ทิศทาง คือ การท าให้เกิดพฤติกรรม 
การยับยั้งพฤติกรรมและการก าหนดพฤติกรรม 

ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์,  
(๒๕๔๑, หน้า ๑๙๐). 

กระบวนการท าให้ เกิดแรงจูงใจประกอบด้วย ๔ 
ข้ันตอน คือ  

๑. ข้ันตอนความต้องการ (Need Stage)  
๒. ข้ันแรงขับ (Drive Stage)  
๓. ข้ันพฤติกรรม (Behavior Stage)  
๔.ข้ันลดแรงขับ (Drive Reduction Stage) 

มัลลิกา คณานุรักษ์, (๒๕๔๗, หน้า ๗๑-๗๒). แรงจูงใจ (Motive) เป็นผลจากความต้องการกระตุ้นให้
แสดงพฤติกรรมที่จะตอบสนองความต้องการทาง
ร่างกายเรียกว่า แรงขับ (Drive) ได้แก่ แรงขับความหิว 
แรงขับทางเพศ ฯลฯ ความต้องการ (Need) หมายถึง 
สภาวะเมื่อรู้สึกขาดแคลนทางกายและทางใจ 

ราชบัณฑิตยสถาน, (๒๕๔๒, หน้า ๓๒๐).    “แรง” นั้นเป็นค านาม แปลว่า อิทธิพลภายนอกใดๆ ที่
เปลี่ยนแปลงหรือพยายามท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สถานะอยู่นิ่ง ส่วน “จูงใจ” เป็นค ากิริยา แปลว่า ชักน า
หรือเกลี้ยกล่อมเพื่อให้เห็นคล้อยตาม 

ศิริวรรณ เสรรีัตน์ และคณะ,  
(๒๕๔๒, หน้า ๕๐). 

แรงจูงใจเป็นการกระตุ้น หรือการสร้างสิ่งเร้าเพื่อช่วย
ให้เกิดการกระท าต่างๆ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งเป็น
ภาวะกระตุ้นให้ปฏิบัติ ได้ท างานด้วยความขยัน มีความ
กระตือรือร้นที่จะอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ และ
สติปัญญาในการปฏิบัติงาน 

สุจิตรา พรมนุชาธิป, (๒๕๔๔, หน้า ๑๕๓). การจูงใจ (Motivation) เป็นกระบวนการของการ
กระตุ้นให้เกิดการกระท าสนับสนุนกิจการที่กระท าให้
เกิดความก้าวหน้า และก าหนดแบบแผนของกิจการที่
กระท า ท าให้ทราบถึงลักษณะที่แสดงออกของมนุษย์ 
บุคคลสองคนอาจกระท าสิ่งเดียวกันโดยมีเหตุผลในการ
กระท าต่างกัน หรือต่างกันแต่มีเหตุผลเหมือนกัน 



๑๓ 

 

ตารางท่ี ๒.๑ แสดงการสังเคราะห์ความหมายเกี่ยวกับแรงจูงใจ (ต่อ) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Dale S. Beach, (1967, p. 379). แรงจูงใจ เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการท างานร่วมกัน 

เพราะเป็นสิ่งช่วยให้คนไปถึงจุดประสงค์ที่มีข้อตกลง
เกี่ยวกับรางวัลที่ได้รับ 

R.L. Dave, (1988, p. 398). แรงจูงใจอาจเป็นแรงกระตุ้นหรือแรงผลักดันให้เกิด
พฤติกรรมที่ต้องการและเป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลรักษา
พฤติกรรมนั้นไว้ 

Terence R. Michell and James R. 
Larson, (1987, p. 154). 

แรงจูงใจ เป็นกระบวนการทางจิตที่รวมถึงเขตที่ปลูก
แล้วพฤติกรรม ทิศทางของพฤติกรรมและความคงอยู่
ของพฤติกรรม โดยกระท าด้วยความเต็มใจเพื่อน าไปสู่
เป้าหมาย 

M.D. Dunnett and W.K. Kirchner, 
(1965, n.pag). 

กระบวนการเกิดแรงจูงใจมิใช่สิ่งที่ท าความเข้าใจได้
โดยง่าย เนื่องจากประเด็นต่างๆ ดังนี้  

๑. แรงจงูใจไมส่ามารถมองเห็นได้แต่สามารถอ้างถงึ
ได้  
๒. แรงจงูใจเปลี่ยนแปลงได้  
๓. บุคคลแต่ละคนมีความแตกต่าง  
๔.ผลกระทบของการบรรลุเป้าหมายที่สง่ผลต่อ
ความ  
   ต้องการและพฤติกรรมที่ตามมา 

Tois and Carroll, (1982 p. 387). แรงจูงใจ ตามพจนานุกรมการจัดการ (Dictionary of 
Management) หมายถึง แรงขับของแต่ละบุคคล ซึ่ง
เป็นสาเหตุที่ท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมโดยเฉพาะที่
เกิดข้ึนในการท างาน หรือการกระท าที่บุคคลจะท างาน
ให้ส าเร็จ 

 

 

 

 

 



๑๔ 

 

๒.๑.๒ แนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจ 
จากการก าหนดคุณลักษณะ ของการจูงใจประเภท ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ส่งผล

ไปสู่แรงจูงใจชนิดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
แรงจูงใจเป็นเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะเป็นแรงขับซึ่งเคลื่อนที่อยู่ภายในตัวบุคคลที่จะ

กระตุ้นให้บุคคลนั้นเกิดการกระท าเรียกว่า แรงจูงใจ (Motivation) เกิดจากความต้องการข้ันพื้นฐาน
ที่เป็นทั้งแรงผลักดันแรงกดดัน (Drivers) หรือความปรารถนาดี (Desires) อันเนื่องมาจากสิ่งล่อใจ 
(Incentives) ความคาดหวัง (Expectancy) หรือการตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) ท าให้บุคคลมี
ความพยายามหรือมีความมุ่งมั่นที่จะดิ้นรนเพื่อให้บรรลผุลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยที่แรงจูงใจนั้นมี
ความจ าเป็นที่จะต้องสร้างหรือปลูกฝังให้เกิดข้ึนในตัวบุคคล จากการก าหนดคุณลักษณะเชิงชาย
ประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ส่งผลให้ไปสู่การสร้างแรงจูงใจชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้๒๓  

กระบวนการเกิดแรงจูงใจ ประกอบด้วย ๔ ข้ันตอนคือ๒๔ 
๑. ข้ันตอนความต้องการ (Need stage) ความต้องการเป็นภาวะขาดสมดุลที่เกิดข้ึนเมื่อ

บุคคลขาดสิ่งที่จะท าให้ส่วนต่างๆ ภายในร่างกายขณะที่ร่างกายด าเนินหน้าที่ไปตามปกติ สิ่งที่ขาดนั้น
อาจเป็นสิ่งจ าเป็นต่อชีวิตอย่างมาก เช่น อาหาร หรืออาจเป็นสิ่งส าคัญต่อความสุขทุกข์จิตใจ เช่น
ความรัก หรืออาจเป็นสิ่งจ าเป็นเล็กน้อยส าหรับบางคน เช่นหนังสือพิมพ์รายวัน เป็นต้น 

๒. ข้ันแรงขับ (Drive stage) ความต้องการในข้ันแรกนั้นได้กระตุ้นให้เกิดแรงขับ            
คือ เมื่อเกิดความต้องการแล้วบุคคลนิ่งเฉยอยู่ไม่ได้อาจมีความกระวนกระวายไม่เป็นสุข ภาวะที่บุคคล
เกิดความกระวนกระวายอยู่เฉยไม่ได้นี้ เรียกว่า เกิดแรงขับ ซึ่งระดับความกระวนกระวายจะมีมาก
น้อยเพียงใดนั้น ข้ึนอยู่กับระดับความต้องการด้วย หากต้องการมากก็จะกระวนกระวายมาก         
เช่น เมื่อร่างกายขาดน้ า จะเกิดอาการคอแห้งกระหายน้ า เกิดความรู้สึกกระวนกระวายอยู่ไม่สุข 

๓. ข้ันพฤติกรรม (Behavior Stage) เมื่อเกิดความกระวนกระวายข้ึน ความกระวน
กระวายนั้นจะผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา แรงขับเป็นพลังให้แสดงพฤติกรรมได้รุนแรง
หรือมากน้อยต่างกัน เช่น คนที่กระหายน้ ามาก กับคนที่กระหายน้ าน้อยมีพฤติกรรมในการหาน้ าดื่ม
ต่างกัน คนกระหายน้ ามากอาจหาทั้งน้ าเย็น น้ ามะพร้าว น้ าอ้อยมาดื่มพร้อมๆ กัน ในขณะที่คน
กระหายน้ าน้อยหาเพียงน้ าเย็นแก้วเดียวเท่านั้น 

๔. ข้ันลดแรงขับ (Drive reduction stage) เป็นข้ันสุดท้าย คือ แรงขับจะลดลงภายหลัง
การเกิดพฤติกรรมที่สนองความต้องการแล้ว  

                                                             
๒๓ จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัทบุ๊คพอยท์จ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๒๕๐.  
๒๔ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์, จิตวิทยาทั่วไป, หน้า ๑๙๐. 



๑๕ 

 

ความเป็นอยู่ที่สลับซับซ้อนในปจัจบุัน ท าให้มนุษย์ทั้งหลายต้องการทั้งความรู้ ความเข้าใจ
และแรงจูงใจ แม้ว่าสถาบันศึกษาต่างๆ จะได้มีการบริหารจัดการเพื่อสนองความต้องการดังกล่าวแล้ว
ก็ตาม บางครั้งก็ยังมีปัญหาเกิดข้ึน ดังนั้น การเรียนรู้ถึงแรงจูงใจในตัวผู้เรียนจึงเป็นหน้าที่ส าคัญ
ส าหรับครู อาจารย์ เพื่อจะได้ให้ก าลังใจ รู้ถึงความต้องการของวัยและสามารถตอบสนองได้อย่าง
ถูกต้อง๒๕  

ประสิทธิภาพในการเรียนรู้นั้นข้ึนอยู่กับองค์ประกอบหลายองค์ประกอบแรงจูงใจเป็นแรง
เสริมที่เกิดจากทั้งภายในและภายนอก เป็นขวัญก าลังใจในการเรียนรู้การท างาน ครูสามารถพัฒนา
ความรู้ความสามารถและทักษะในด้านต่างๆ ของนักเรียนให้บังเกิดผลดีได้ โดยการเพิ่มแรงจูงใจสร้าง
ขวัญ และก าลังใจในการจัดสภาพการเรียนและการท างาน รวมทั้งการให้บทเรียนที่เหมาะสมกับ
สติปัญญาความสามารถของผู้เรียน ดังนี้  

๑. แรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายใน ทั้งสองหัวใจนี้มีความส าคัญพอๆ กัน ผู้เรียน
ต้องการค าชม รางวัล เกรด การยอมรับความก้าวหน้าซึ่งเป็นก าลังใจและเป็นเครื่องล่อ ( Incentive) 
ในการเรียนรู้ ขณะเดียวกันความพึงพอใจ ความส าเร็จ ความต้องการที่จะได้ก้าวหน้า ก็เป็นแรงจูงใจที่
ท าให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้เช่นกัน๒๖ 

๑.๑  แรงจูงใจภายนอก ได้แก่ 
๑) ผลการเรียนรู้ การได้รู้ผล และความส าเร็จของสิ่งที่ได้เรียนไปแล้ว เช่น คะแนนสอบ 

ถ้าสอบได้ท าให้เกิดก าลังใจ แต่ถ้าสอบตกก็เสียก าลังใจ 
๒) รางวัล และการลงโทษ จากการทดลองของเฮอร์ลอด (Hurlock) เรื่องรางวัลและการ

ลงโทษ พบว่า มีผลต่อก าลังใจในการเรียน โดยเขาแบ่งการทดลองเป็น ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม          
กลุ่มชมเชย กลุ่มต าหนิ และกลุ่มละเลย การวิจัยดังกล่าว พบว่า ในวันแรกของการทดลองผลการ
เรียนของทั้ง ๔ กลุ่ม อยู่ในระดับเดียวกัน แต่ต่อมากลุ่มชมเชยมีผลการเรียนที่ก้าวหน้าตามด้วยกลุ่ม
ต าหนิ  

แต่กลุ่มควบคุมและกลุ่มละเลยผลการเรียนลดลง เมื่อเวลาผ่านไปกลุ่มชมเชยจะมีผลการ
เรียนดีกว่ากลุ่มต าหนิ จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนต้องการเรียนรู้ผลการเรียนทั้งจากการชมและ
การต าหนิ แต่การชมเชยเป็นการให้ก าลังใจทีท่ าให้ผลการเรียนที่ดีข้ึนกว่าการต าหนิเพียงอย่างเดียวใน
สถานการณ์ทั่วไปนักเรียนต้องการก าลังใจจากครู ในขณะเดียวกันก็ต้องการค าแนะน าจากครูให้แก้ไข
ในสิ่งที่ท าไม่ถูกต้องเช่นกัน 

                                                             
๒๕ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, จิตวิทยาการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ์ดีจ ากัด , ๒๕๕๑),      

หน้า ๒๒๓. 
๒๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๒๐. 



๑๖ 

 

๑.๒ แรงจูงใจภายใน ได้แก่ ความอยากรู้อยากเห็น อยากส ารวจตรวจตรา อยากจัดการ 
ซึ่งสามอย่างนี้มาสโลว์ (Maslow) ถือว่าเป็นความต้องการความส าเร็จในชีวิต ท าให้มนุษย์แสวงหาสิ่ง
ที่ตนต้องการและพอใจได้พบได้ ท าครูจะพบว่าเด็กไม่ชอบการอยู่นิ่งๆ การให้เด็กอยู่นิ่งๆ และไม่ให้
ซักถาม จึงขัดกับความต้องการและแรงจูงใจของเด็ก เด็กแป็นผู้ที่ต้องการแสวงหาด้วยความอยากรู้
อยากเห็น หากครูได้ใช้ความอยากรู้อยากเห็น อยากทดลองของผู้เรียนให้ถูกทาง และผู้เรียนรู้ในสิ่งที่
เขาสนใจก็จะท าให้เขาได้ประสบความส าเร็จในสิ่งที่เขาต้องการ  

๒. ลักษณะของบทเรียน บทเรียนหรืองานที่ให้ผู้เรียนท าอาจท าให้เกิดแรงจูงใจในการ
เรียนสูงหรือต่ าได้ เช่น ความยากง่ายของบทเรียน ความยากง่ายนี้อาจวัดทัศนะของผู้เรียน ความยาก
ง่ายนี้จะสัมพันธ์กับความสามารถความต้องการความพอใจของผูเ้รยีนแต่ละคน บทเรียนอย่างเดียวกัน
อาจยากไปส าหรับนักเรียนคนหนึ่งและอ่านง่ายไปส าหรับนักเรียนอีกคนหนึ่งก็ได้ นอกจากนี้ความ
สนใจของบทเรียนก็มีผลด้านแรงจูงใจบทเรียนหรืองานที่ท้าทายความสามารถ งานที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้เลือกท างานที่มีค่าตอบแทน งานที่สร้างช่ือเสียงเปน็แรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะ
ท าให้ส าเร็จ  

๓. ความคาดหวัง เป็นความคาดหวังที่มาจากกลุ่ม เช่น เพื่อนนักเรียนคาดหวังจากครู   
พ่อแม่ และความคาดหวังของตนเอง จะมีลักษณะต่างกัน คือ  

๓.๑ ความคาดหวังจากลุ่มเป็นเสมือนปทัสถานที่ท าให้ผู้เรียนที่เป็นสมาชิกของกลุ่มถูก
กระตุ้นให้คล้อยตามและพยายามที่จะท าตาม ถ้าครูพยายามปลูกฝังค่านิยมในด้านความเช่ือ อ านาจ
ในตน ความพยายาม และความส าเร็จให้แก่นั กเรียนทุกคนในช้ันเรียน ก็จะมีผลต่อการพัฒนา
แรงจูงใจในการเรียนให้นักเรียนได้สนใจในบทเรียนมีความตั้งใจเรียนมากขึ้น 

๓.๒ ความคาดหวังของบุคคลส าคัญส าหรับนักเรียน เช่น พ่อแม่ ครู ถ้าพ่อแม่ ครูแสดง
ความเช่ือ และช่ืนชมความสามารถของเด็ก เด็กคนนั้นจะรับรู้และมีพฤติกรรมคล้อยตามไม่อยากให้
พ่อแม่ ครูผิดหวัง นอกจากกรณีที่เขาท าไม่ได้หรือเป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบท า โดยทั่วไปแล้วนักเรียนส่วน
ใหญ่จะมีเจตคติที่ดีต่อครู และอยากจะท าตามความต้องการของครูเพราะเป็นแรงจูงใจที่มาสโลว์     
ได้กล่าวถึง ความต้องการความรัก และการยอมรับจากผู้อื่น เป็นแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของเด็กนักเรียน  

๔. สภาพแวดล้อมในช้ันเรียน และบรรยากาศของโรงเรียน ในช้ันเรียนมีกลุ่มเพื่อนและครู 
นอกห้องเรียนมีกลุ่มเพื่อน ครู คนอื่นๆ สภาพแวดล้อมทั้งในช้ันเรียนและโรงเรียนจะช่วยส่งเสริมและ
บั่นทอนแรงจูงใจในการเรียน และการท างานของนักเรียนได้ ดังนี้ 

๔.๑ ถ้านักเรียนได้รับรู้ว่า เวลาเรียน เวลาท างานมีเพื่อน และครูไปก าลังจะก าลังใจคอย
ช่วยเหลือแนะน าก็จะเกิดก าลังใจในการเรียน คณะเดียวกันถ้าเพื่อนกลั่นแกล้งครูดุมากเกินไปก็บั่น
ทอนความอยากเรียนของนักเรียน 



๑๗ 

 

๔.๒ การยอมรับจากกลุ่มเพื่อน และครู ในด้านความส าเร็จของการเรียนก็เป็นก าลังใจให้
อยากเรียน 

๔.๓ การรู้ผลของการเรียน เช่น การทดสอบ การแข่งขัน ท าให้ผู้เรียนถูกกระตุ้นให้ใช้
ความพยายามมีแรงจูงใจในการเรียนและการท างาน 

๔.๔ ระเบียบและกฎเกณฑ์ของโรงเรียน โรงเรียนที่เข้มงวดเกินไปในด้านระเบียบ เช่น 
ระเบียบการแต่งกาย โดยเฉพาะวัยรุ่นท าให้นักเรียนเกิดความคับข้องใจ เกิดความขัดแย้งกับระเบียบ
กฎเกณฑ์ที่หยุมหยิมเกินไป เป็นเหตุให้แรงจูงใจลดลงเพราะบรรยากาศของโรงเรียนไม่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ โรงเรียนสกปรก เสียงยวดยานพาหนะหนวกหู ห้องเรียนร้อนอบอ้าว ก็ไม่สร้างแรงจูงใจในการ
เรียนเช่นเดียวกัน 

แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจที่น ามาประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมของเคลเลอร์ (Keller’s ARCS 
Model) เป็นโมเดลที่ชักจูงใจกระตุ้นให้เกิดความสนใจการฝึกอบรม มีองค์ประกอบ ๔ ประการ 
ได้แก่๒๗  

 ๑) ความตั้งใจ (Attention) เป็นสิ่งส าคัญประการแรกสุด เพราะความตั้งใจสนใจ
ของผู้เรียนเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการเอาใจใส่และเอาจริงเอาจังในการฝึกอบรม  

๒) ความส าพันธ์เกี่ยวข้อง (Relevance) การมองเห็นความส าคัญ และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
งาน ภารกิจ หรือหน้าที่  

๓) ความเช่ือมั่น (Confidence) แรงจูงใจในการเรียนรู้เพิ่มข้ึนตามความเช่ือมั่นเกี่ยวกับ
ความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย และประสบความส าเร็จในกิจกรรมการเรียนรู้ 

๔) ความพึงพอใจ (Satisfaction) รางวัลจากภายนอกสร้างความพึงพอใจในการเรียน      
หรือการฝึกอบรม แม้ว่าความพอใจที่เกิดจากภายในส าคัญกว่า แต่รางวัลภายนอกจูงใจให้บุคคลไปสู่
การเรียนรู้เพิ่มข้ึนในกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป 

สรุปได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ หมายถึง การส่งเสริมให้เกิดขวัญ และก าลังใจในการ
เรียนรู้ของนักเรียน โดยการจัดสภาพการเรียน การให้บทเรียนที่เหมาะสมกับสติปัญญาความสามารถ
ของผู้ เรียน เพื่อให้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงในการเรียน อันเป็นเหตุให้เกิดประสิทธิภาพตาม
วัตถุประสงค์ของการเรียนได้  

 
 
 
 

                                                             
๒๗ Keller, John. M., Development and use of the AECS model of instructional design, 

(Journal of Instructional Development, 10(3), 1987a), 2-10.  



๑๘ 

 

ตารางท่ี ๒.๒ แสดงการสงัเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกบัแรงจูงใจ 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์,  
(๒๕๕๑, หน้า ๒๒๓). 

มนุษย์ทั้งหลายต้องการทั้งความรู้ ความเข้าใจและ
แรงจูงใจ แม้ว่าสถาบันศึกษาต่างๆ จะได้มีการบริหาร
จัดการเพื่อสนองความต้องการดังกล่าวแล้วก็ตาม 
บางครั้ งก็ยังมีปัญหาเกิดข้ึน ดังนั้น การเรียนรู้ ถึง
แรงจูงใจในตัวผู้เรียนจึงเป็นหน้าที่ส าคัญส าหรับครู 
อาจารย์ เพื่อจะได้ให้ก าลังใจ รู้ถึงความต้องการของวัย 
และสามารถตอบสนองได้อย่างถูกต้อง 

จันทรานี สงวนนาม, (๒๕๕๒ หน้า ๒๕๐). แรงจูงใจเป็นแรงขับซึง่เคลื่อนที่อยู่ภายในตัวบุคคลที่จะ
กระตุ้นให้บุคคลมีความพยายามที่จะดิ้นรนเพื่อให้
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี ้ 
    ๑. การจูงใจภายนอก หมายถึง การแสดงพฤติกรรม
ตามจุดมุ่งหมายของผู้กระตุ้นการจูงใจภายนอก ได้แก่ 
เป้าหมาย ความคาดหวัง ความก้าวหน้า สิ่งล่อใจต่างๆ 
เช่น การชมเชย การติดเตือน การให้รางวัล เป็นต้น 
    ๒. การจูงใจภายใน  หมายถึง สภาวะของบุคคลที่มี
ความต้องการกระท าบางสิ่งบางอย่างด้วยจิตใจของ
ตนเอง โดยไม่ต้องใช้สิ่งล่อใดๆ มากระตุ้นซึ่งถือว่ามี
คุณค่าต่อการปฏิบัติงานต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง 

Keller, John. M., (1987a, 2-10). แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจของเคลเลอร ์(Keller’s ARCS 
Model) มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ได้แก่ 
     ๑) ความตั้งใจ (Attention)  
     ๒) ความส าพันธ์เกี่ยวข้อง (Relevance)  
     ๓) ความเช่ือมั่น (Confidence)  
     ๔) ความพึงพอใจ (Satisfaction) 

 
 
 
 
 



๑๙ 

 

ตารางท่ี ๒.๒ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ (ต่อ) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ , 
(๒๕๔๑, หน้า ๑๙๐). 

กระบวนการเกิดแรงจูงใจ ประกอบด้วย ๔ ข้ันตอนคือ 
  ๑. ข้ันตอนความต้องการ เป็นภาวะขาดสมดุลที่
เกิดข้ึนเมื่อบุคคลขาดสิ่งที่จะท าให้ส่วนต่างๆ ภายใน
ร่างกายขณะที่ร่างกายด าเนินหน้าที่ไปตามปกติ  ๒. 
ข้ันแรงขับ เมื่อเกิดความต้องการแล้วบุคคลนิ่งเฉยอยู่
ไม่ได้อาจมีความกระวนกระวายไม่เป็นสุข 
  ๓. ข้ันพฤติกรรม เมื่อเกิดความกระวนกระวายข้ึน 
ความกระวนกระวายนั้นจะผลักดันให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมออกมา 
  ๔. ข้ันลดแรงขับ คือ แรงขับจะลดลงภายหลงัการเกิด
พฤติกรรมที่สนองความต้องการแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

๒.๑.๓ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวท่ีข้องกับแรงจูงใจ 
แรงจูงใจสามารถแบ่งออกได้หลายประการ โดยการก าหนดประเภทของแรงจูงใจต่างๆ 

เช่น แรงจูงใจปฐมภูมิ แรงจูงใจทุติยภูมิ แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ แรงจูงใจใฝ่อ านาจ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
แรงจูงใจทางด้านร่างกาย แรงจูงใจทางด้านจิตใจและสังคม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้๒๘  

แรงจูงใจปฐมภูมิ  (Primary Drivers/Primary Motives) คือ แรงจูงใจอันเนื่องมาจาก
ความรู้สึกทางร่างกาย เช่น ความรู้สึกร้อนหนาว ความเจ็บปวด ความหิวกระหาย ความต้องการ
พักผ่อน และความเป็นบิดามารดา ความกลัว ความรัก ความอยากรู้อยากเห็น ความต้องการทางเพศ  

แรงจูงใจทุติยภูมิ  (Secondary  Drivers of Secondary Motives) แสดงความภูมิใจที่
เกิดจากการเรียนรู้ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม เช่น แรงจูงใจเพื่อฐานะทางสังคมเพื่อเกียรติยศ
ศักดิ์ศรีอ านาจและแรงจูงใจเพื่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่นมิตรภาพการเป็นสมาชิกการติดต่อสังสรรค์   
ความต้องการความก้าวหน้า เป็นต้น  

แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์  (Affiliation Motives) คือ การด ารงชีวิตอย่างมีความโอบอ้อมอารีมี
ความต้องการยอมรับจากกลุ่ม มีความเกรงใจสูง หลีกเลี่ยงการโต้แย้ง คล้อยตามผู้อื่น และมีการตั้ง
เป้าไว้ต่ า  

แรงจูงใจไฟอ านาจ (Power  Motives) คือ แรงจูงใจอันดีความต้องการที่จะได้มาซึ่ง
อ านาจเหนือบุคคลอื่นในสังคม เป็นแรงจูงใจที่ท าให้บุคคลแสวงหาอ านาจ และท าทุกอย่างเพื่ออ านาจ 
โดยเช่ือว่าความสามารถในการกระท าสิ่งหนึ่งหรือบุคคลอื่นน้ันเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจ 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  (Achievement Motives) เป็นแรงจูงใจที่เกิดข้ึนหลังจากการ
คาดหวังของบุคคลซึ่งจะท าใหม้ีความทะเยอทะยานสงู มุ่งหาความส าเร็จ และกลัวความล้มเหลวจะไม่
ท างานเพราะหวังรางวัล แต่จะท าเพื่อให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

แรงจูงใจทางด้านร่างกาย เป็นแรงผลักดันที่เกิดข้ึนพร้อมกับความต้องการมีชีวิตไม่
จ าเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ การเรียนรู้อย่างใด เช่น ความหิวกระหาย ความต้องการทางเพศ 
ความต้องการอุณหภูมิที่เหมาะสม ความต้องการหลีกเลีย่งความเจ็บปวด ความต้องการพักผ่อน ความ
ต้องการอากาศบริสุทธ์ิ ความต้องการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย  

แรงจูงใจทางจิตใจและสังคม เป็นแรงจูงใจที่ค่อนข้างซับซ้อน เกิดจากสภาพสังคม
วัฒนธรรมการเรียนรู้ประสบการณ์ที่บุคคลนั้นได้รับ และเป็นสมาชิกอยู่ 

จากการกล่าวถึงแรงจูงใจในประเทศต่างๆ นั้น ได้มีนักทฤษฎีในด้านจิตวิทยาหลายท่าน
ก าหนดเป็นทฤษฎีแรงจูงใจ ดังต่อไปนี้  

                                                             
๒๘ มันทา วังถนอมศักดิ์, รูปแบบการจูงใจในการปฏิบัติงานของครู , วิทยานิพนธ์การศึกษาอิสระ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปกร , ๒๕๕๐), หน้า     
๓๕-๔๙.  



๒๑ 

 

หลักการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Management)๒๙ วิธีการแบ่งงานกันท าโดย
ผู้ปฏิบัติระดับล่างต้องรับผิดชอบต่อระดับบน จึงได้เสนอระบบการจ้างงาน (จ่ายเงิน) บนพื้นฐานการ
สร้างแรงจูงใจคนในการปฏิบัติงาน ผลตอบแทนที่เป็นรายได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเขาเช่ือว่าถ้าหากผลตอบแทนเหมาะสมเป็นธรรมแลว้ คนงานจะสามารถผลิตงานได้มาก
ข้ึน การจูงใจคนยุคนี้นายจ้างจะให้คนท างานเพื่อผลประโยชน์ตอบแทนและมุ่งผลก าไรเพียงอย่าง
เดียวเป็นการใช้คนเหมือนเครื่องจักร ต่อมาจึงได้มีผู้สนใจการจูงใจคน ซึ่งน าไปสู่ทฤษฎีการจูงใจที่มุ่ง
ศึกษาถึงความต้องการของคนโดยเฉพาะอย่างจริงจังซึ่งมีหลายทฤษฎีต่อมา  

ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจหรือความต้องการที่เป็นที่ยอมรับ และมีช่ือเสียงที่สุดทฤษฎีหนึ่ง 
คือ ทฤษฎีความต้องการตามล าดับช้ันของมาสโลว์ (Maslow) ซึ่งกล่าวไว้ ดังนี้๓๐  

๑. ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป็นความต้องการข้ันพื้นฐานที่
ส าคัญที่สุดเพื่อให้ด ารงชีวิตอยู่ได้ เช่น ความต้องการปัจจัยสี่ ความต้องการทางเพศ เป็นต้น 

๒. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการ
ทางร่างกายจนเป็นที่พอใจแล้ว ก็จะเกิดความต้องการความปลอดภัย เช่น ต้องการได้รับความ
คุ้มครอง เป็นต้น   

๓. ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เป็นความต้องการที่จะเป็นทั้งผู้ให้ และผู้รับ
จากสังคม ถ้าไม่ได้รับความพึงพอใจจะเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยว ว้าเหว่ ซึ่งจะสามารถเกิดต่อเนื่องไปถึง
การปรับตัวที่ไม่ดีในสังคมได้ 

๔. ความต้องการช่ือเสียง (Esteem Needs) เป็นความต้องการเกียรติยศ และการยอมรับ
นับถือจากคนอื่นและความต้องการยอมรับนับถือตนเอง เคารพตนเอง 

๕. ความต้องการความส าเร็จ (Self-Actualization Needs) เป็นความต้องการพัฒนา
ตนเองตามศักยภาพสูงสุด ได้มีการแสดงออกซึ่งทกัษะและความเป็นเลิศในบางสิ่งบางอย่างที่ตนมีเป็น
ลักษณะการแสดงออกถึงบุคลิกภาพที่สมบูรณ์ โดยที่ความต้องการความส าเร็จสูงสุดแห่งตนนั้นเป็น
กระบวนการที่ไม่มีที่สิ้นสุด  

นักจิตวิทยาชาวอเมริกา ได้ต้ังทฤษฎีจูงใจ ERG โดยพัฒนามาจากทฤษฎีการจูงใจของมาส
โลว์ ที่มีแนวคิดว่า ความต้องการของบุคคลไม่จ าเป็นต้องตอบสนองตามล าดับข้ันจากต่ าไปหาสูงก็ได้ 
โดยที่แอลเดอร์เฟอร์ สร้างจุดเด่นที่ต่างจากมาสโลว์ โดยแบ่งความต้องการของมนุษย์เป็น ๓ ประการ
ที่ตรงกับความเป็นจรงิตามความต้องการของมนุษย์ซึ่งประกอบด้วย E (Existence) เป็นความต้องการ

                                                             
๒๙ จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทบุ๊ค

พอยท์จ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๒๕๕. 
๓๐ วิเชียร วิทยาอุดม, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธนธัชการพิมพ์ จ ากัด , 

๒๕๕๕), หน้า ๑๘๒. 



๒๒ 

 

อยู่ รอดความต้องการด ารงชีวิต R (Relatedness) เป็นความต้องการมีความสัมพันธ์ทางสังคม 
สัมพันธภาพกับผู้อื่น และ G (Growth) เป็นความต้องการความก้าวหน้าการเจริญเติบโตมี
รายละเอียดแต่ละประเภทดังต่อไปนี้๓๑   

๑. ความต้องการอยู่รอด (Existence Needs, E) เป็นความต้องการปัจจัย ๔             
คือ ความต้องการทางด้านร่างกาย ได้แก่ อาหาร เครื่องใช้ เสื้อผ้า บ้าน ที่อยู่ และยารักษาโรคส าหรับ
การด ารงชีวิตเป็นการท างานเพื่อต้องการสิง่ตอบแทน เช่น รายได้ เงินเดือน ค่าจ้างเงิน ผลประโยชน์มี
ต าแหน่งหน้าที่การงานดี  และมีความปลอดภัย 

๒. ความต้องการความสัมพันธ์ทางสังคม (Relatedness Needs, R) เป็นความต้องการที่
จะมีความสัมพันธ์กับสังคมรอบด้าน เช่น เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา การได้รับการ
ยอมรับยกย่องจากผู้อื่น ต้องการเป็นผู้น า เป็นหัวหน้า ในขณะที่ตนเองจะเป็นผู้ตามที่ดี โดยมี
สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงานระหว่างบุคคลในองค์การ เพื่อส่งเสริมความมั่นคง ความมั่นใจ        
ความสบายใจ การยอมรับทางสังคม และได้รับยกย่องจากคนรอบข้างในสังคมที่ตนเองยอมรับ 

๓. ความต้องการความก้าวหน้า (Growth Needs, G) คือ ความต้องการภายใน        
เป็นความต้องการที่จะพัฒนาตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้า ต้องการเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม บุกเบิก 
และใช้ศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ที่สุด ซึ่งจัดว่าเป็นความต้องการข้ันสูงสุด  

สรุปได้ว่า แรงจูงใจในการเรียนพระปริยัติธรรมเพื่อให้สัมฤทธ์ิผล ต้องอาศัยการกระท า
เพื่อตนเองเป็นเหตุในการเรียน เช่น เรียนเพราะต้องการความรู้ ท้าทายความสามารถ สร้างความ
น่าเช่ือถือให้ตนเอง สร้างเกียรติประวัติให้ตนเอง เพิ่มวิทยฐานะของตน ลดค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน 
ต้องการเป็นครูสอน เป็นแบบอย่างแก่นักเรียนรุ่นหลังเผยแผ่หลักพระปริยัติธรรม และเพื่อศึกษาต่อ 
เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๓๑ จิราภรณ์ ตั้งกิตติยาภรณ์, จิตวิทยาทั่วไป, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท วี. พริ้นท์ (๑๙๙๑) จ ากัด, 

๒๕๕๖), หน้า ๑๕๘.  



๒๓ 

 

ตารางท่ี ๒.๓ แสดงการสงัเคราะหท์ฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
จันทรานี สงวนนาม,  
(๒๕๕๒ หน้า ๒๕๕). 

หลักการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ได้เสนอระบบการจ้างาน 
(จ่ายเงิน) บนพื้นฐานการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ผลตอบแทนที่เป็นรายได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลของ
การปฏิบัติงานซึ่งเขาเช่ือว่าถ้าหากผลตอบแทนเหมาะสม
เป็นธรรมแล้ว คนงานจะสามารถผลิตงานได้มากข้ึน 

จิราภรณ์ ตั้งกิตติยาภรณ์, 
(๕๕), หน้า ๑๕๘). 

ความต้องการของบุคคลแบ่งเป็น ๓ ประการที่ตรงกับความ
เป็นจริง มีรายละเอียดแต่ละประเภทดังต่อไปนี้ 
   ๑. ความต้องการอยู่รอด เป็นความต้องการปัจจัย ๔ 
ได้แก่ อาหาร เครื่องใช้ เสื้อผ้า บ้าน ที่อยู่ และยารักษาโรค  
   ๒. ความต้องการความสัมพันธ์ทางสังคม เช่น เพื่อน
ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา การได้รับการ
ยอมรับยกย่องจากผู้อื่น ต้องการเป็นผู้น า เป็นหัวหน้า 
   ๓. ความต้องการความก้าวหน้า คือ การที่จะพัฒนา
ตนเองให้มีความเจริญกา้วหน้า เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม บุกเบิก  

วิเชียร วิทยาอุดม, (๒๕๕๕, หน้า ๑๘๒). ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ ความต้องการตามล าดับช้ันของมาส
โลว์ (Maslow) ซึ่งกล่าวไว้ ดังนี้  
  ๑. ความต้องการทางกายภาพ เช่น ความต้องการปัจจัยสี่ 
ความต้องการทางเพศ เป็นต้น 
  ๒. ความต้องการความปลอดภัย เช่น ต้องการได้รับความ
คุ้มครอง เป็นต้น   
  ๓. ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เป็นความ
ต้องการที่จะเป็นทั้งผู้ให้ และผู้รับจากสังคม 
  ๔. ความต้องการช่ือเสียง (Esteem Needs) เป็นความ
ต้องการเกียรติยศ และการยอมรับนับถือจากคนอื่น 
  ๕.  ความต้องการความส า เร็ จ  ( Self-Actualization 
Needs) เป็นลักษณะการแสดงออกถึงบุคลิกภาพที่สมบูรณ์ 
โดยที่ความต้องการความส าเร็จสูงสุดแห่งตนนั้นเป็น
กระบวนการที่ไม่มีที่สิ้นสุด 

 



๒๔ 

 

ตารางท่ี ๒.๓ แสดงการสังเคราะห์ทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

มันทา วังถนอมศักด์ิ,  
(๒๕๕๐, หน้า ๓๕-๔๙).  

แรงจูงใจสามารถแบ่งออกได้หลายประการ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  
   แรงจูงใจปฐมภูมิ คือ แรงจูงใจอันเนื่องมาจากความรู้สึก
ทางร่างกาย เช่น ความรู้สึกร้อนหนาว ความหิวกระหาย    
   แรงจูงใจทุติยภูมิ เกิดจากการเรียนรู้ประสบการณ์และ
สิ่งแวดล้อม เช่น ความต้องการความก้าวหน้า เป็นต้น  
   แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ คือ การด ารงชีวิตอย่างมีความโอบ
อ้อมอารีมีความต้องการยอมรับจากกลุ่ม มีความเกรงใจสูง 
หลีกเลี่ยงการโต้แย้ง 
   แรงจูงใจไฟอ านาจ คือ ความต้องการที่จะได้มาซึ่งอ านาจ
เหนือบุคคลอื่นในสังคม และท าทุกอย่างเพื่ออ านาจ  
  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เป็นแรงจูงใจที่เกิดข้ึนหลังจากการ
คาดหวังของบุคคลซึ่งจะท าให้มีความทะเยอทะยานสูง มุ่ง
หาความส าเร็จ และกลัวความล้มเหลว  
   แรงจูงใจทางด้านร่างกาย เป็นแรงผลักดันที่เกิดข้ึนพร้อม
กับความต้องการมีชีวิต เช่น ความหิวกระหาย  
   แรงจูงใจทางจิตใจและสังคม เป็นแรงจูงใจที่ค่อนข้าง
ซับซ้อน เกิ ดจากสภาพสั งคมวัฒนธรรมการเ รียนรู้
ประสบการณ์ที่บุคคลนั้นได้รับ และเป็นสมาชิกอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาในพระพุทธศาสนา 
การศึกษาเป็นสิ่งส าคัญมาก เพราะเป็นตัวก าหนดแนวทางให้การศึกษาเดินไปในแนวทาง

ที่วางไว้ การศึกษาในพระพุทธศาสนาเป็นกระบวนการศึกษาตลอดชีวิตของมนุษย์ และเป็นรูปแบบ
ของการจัดกระบวนการให้มีผลต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต อันประกอบด้วย การด าเนินชีวิตของมนุษย์ 
ทักษะ และเจตคติ อันจ าเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตซึ่งเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา ได้มีนักวิชาการ  
และหน่วยงานต่างๆ ได้ให้ความหมายของการศึกษาในพระพุทธศาสนาไว้หลายลักษณะ ดังนี้ 

๒.๒.๑ ความหมายและความส าคัญของการศึกษา 
การศึกษานับเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ        

และการเมือง เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งในจ านวนประชากรของชาติให้มีคุณภาพ “มนุษย์ในยุคโบราณ
รู้จักการถ่ายทอดความรู้ทักษะและประสบการณ์สืบทอดต่อกันมาสู่ลูกหลาน เหลน รู้จักจดจ า 
พิจารณา สังเกต ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและค่อยๆ พัฒนาข้ึนจนกลายเป็นน าสภาพแวดล้อม
มาประยุกต์ใช้”๓๒ หลักการทางศาสนาที่มุ่งอบรมคนให้พัฒนาตนตั้งมั่นอยู่ในคุณความดีมองเห็นสัจ
ธรรมนั้นๆ ตามความเป็นจริง ซึ่งมีความบรรเทาทุกข์ได้อันเป็นผลของการเรียนรู้สัจธรรมนั้น ในทาง
พระพุทธศาสนามีแนวคิดว่าคนเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้เรียนรู้ในเรื่องความเป็นจริงของชีวิตที่จะต้องทุกข์
อยู่เรื่อยไป และแสวงหาทางพ้นจากทุกข์ที่มคีวามไม่เกิดไม่ตายอีกต่อไป ซึ่งเป็นผลของการเรียนรู้นั้นๆ 
การเรียนรู้ เหล่านี้ไม่อาจแสวงหาได้จากต าราที่ ไหนๆ และการเรี ยนรู้ เหล่านี้เกิดข้ึนได้จาก
การศึกษา๓๓    

ในทางพระพุทธศาสนา การศึกษา หมายถึง การให้การเลี้ ยงดูให้ เจริญเติบโต              
ในขณะเดียวกันต้องให้การดูแลความรู้แก่ผู้ที่ได้รับการเลี้ยงดูนั้นให้เป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือตนเอง
เพื่อความอยู่รอดของชีวิต เช่น ให้วิชาความรู้เพื่อการประกอบอาชีพความ สามารถตามหลักนิรุกติ
ศาสตร์ ค าว่า การศึกษามาจากภาษาอังกฤษว่า “education” หากพิจารณารากศัพท์เดิมจากภาษา
ละตินมีแนวทางพิจารณา ๓ แนวทางด้วยกัน คือ แนวทางที่ ๑ มาจากรากศัพท์ว่า “educate” ซึ่งมี
ความหมายว่า “to brink up” แปลว่าเลี้ยงดู ดังนั้นการเลี้ยงการศึกษาจึงหมายถึงว่าการเลี้ยงดู๓๔ 
โดยเด็กๆ เกิดมาต้องได้รับการเลี้ยงดูให้เจริญเติบโตตามจุดประสงค์ของผู้เลี้ยง ซึ่งอาจจะเป็นไปได้
ในทางดีหรือทางร้ายก็ได้แนวทางที่ ๒ มาจากรากศัพท์ว่า “educare” ซึ่งมีความหมายหมายว่า        
“to lead out หรือ “to draw out” แปลว่าน าออก หรือดึงออกมา หมายถึง เป็นการดึงหรือน าสิ่งที่

                                                             
๓๒ ณรงค์ คุณธรรม, หลักการสอน, (เชียงใหม่ : สถาบันราชภัฎเชียงใหม่, ๒๕๔๔), หน้า ๑. 
๓๓ แสง จันทร์งาม, วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๐), หน้า ๑๐๔. 
๓๔ สนิท ศรีส าแดง, พระพุทธศาสนากับการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๒. 



๒๖ 

 

มีอยู่ในตัวผู้เรียนออกมาให้ปรากฏ หมายถึง ศักยภาพและความสามารถความถนัดบางสิ่งบางอย่างใน
ตัวผู้เรียนนั้นเอง แนวทางที่ ๓ มาจากรากศัพท์เดิมว่า “educatum”  “teaching” หรือ “training 
“๓๕ และยังให้แนวคิดเป็นความหมายต่อไปอีก ๔ ประเด็น คือ 

  ๑) การศึกษา หมายถึง กระบวนการที่ท าให้บุคคลพัฒนาความสามารถ เจตคติ  
และพฤติกรรมต่างๆ ให้มีคุณค่าต่อสังคม และเป็นที่ยอมรับของสังคมที่ตนอยู่ 

  ๒) วิธีการศึกษา หมายถึง กระบวนการทางสังคมที่ท าบุคคลได้รับอิทธิพลจาก
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นตัวควบคุมให้บุคคลได้รับความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองอย่างดีที่สุด 

  ๓) การศึกษา หมายถึง วิชาชีพส าหรับครูหรืออาชีพทางการศึกษาที่จะสอนใน
สถาบันฝึกหัดครู หรือในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเตรียมให้เป็นครู 

  ๔) การศึกษา หมายถึง ศิลปะการถ่ายทอดความรู้ซึ่ งจัดไว้อย่างมีระเบียบให้แก่
บุคคลแต่ละรุ่น๓๖  

การพัฒนาก าลังคนถือว่าเป็นสิ่งส าคัญที่สุด เพราะคนที่ได้รับการพัฒนาแล้วคือผู้ที่ได้รับ
การศึกษาที่จะเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ นั้น การศึกษาจึงได้รับความสนใจ
จากนักวางแผนพัฒนาประเทศมากที่สุด มีการวิจัย พบว่า การลงทุนด้านการศึกษามีผลโดยตรงต่อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโลกปัจจุบันมีที่มีการแข่งขันส่งระหว่างประเทศต่างๆ ความได้เปรียบ
ของการแข่งขันไม่ได้อยู่ที่ทุน ทรัพยากรธรรมชาติ และแรงงานที่ไม่มีความรู้อีกต่อไป แต่จะอยู่ที่
ความรู้ซึ่งเกิดจากสติปัญญาและความสามารถของคนโดยผ่านกระบวนการการเรียนรู้และการศึกษา 
ด้วยเหตุน้ีประเทศที่มีประชากรที่มีความการศึกษาสูงจึงมีความได้เปรียบและสามารถก้าวข้ึนมาเป็น
ผู้น าประเทศอื่นๆ การศึกษาจึงได้รับการยอมรับว่าเป็นกลไก หรือวิธีการทาง ( Mean) อันมี
ประสิทธิภาพที่จะท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามเป้าหมายของ
ประเทศ และยังเป็นบันไดไปสู่ความส าเร็จทั้งในด้านส่วนตัวและส่วนรวมด้วย๓๗ 

สรุปได้ว่า ความส าคัญของการศึกษา คือ การศึกษาช่วยให้มีความรู้ ความช านาญในการ
ประกอบอาชีพ ให้ด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุขสงบ ให้รู้คุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของชาติ ให้
ความเคารพกฎหมาย รู้จักหน้าที่ของตน มีความส าคัญในการพัฒนาคนพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนา
ประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า ในขณะเดียวกันการศึกษายังมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาบุคคลให้
เป็นคนดี มีคุณธรรมในด้านการด าเนินชีวิตและการท างาน  

                                                             
๓๕ Carter V. Good, Dictionary of Education, (New York : McGraw-Hill Book Company, 

1973), p. 35. 
๓๖ Carter V. Good, Dictionary of Education, 191. 
๓๗ วิทยากร เชียงกูล, ปฏิวัติภูมิปัญญาใหม่ตามภัยวิกฤต IMF, (กรุงเทพมหานคร : ม่ิงมิตร, ๒๕๔๑), 

หน้า ๔๑. 



๒๗ 

 

ตารางท่ี ๒.๔ แสดงการสงัเคราะห์ความหมายและความส าคัญของการศึกษา 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ณรงค์ คุณธรรม, (๒๕๔๔, หน้า ๑). การศึกษานับเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศทั้ง

ในด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เป็นเครื่องมือชนิด
หนึ่งในจ านวนประชากรของชาติให้มีคุณภาพ “มนุษย์ในยุค
โบราณรู้จักการถ่ายทอดความรู้ทักษะและประสบการณ์สืบ
ทอดต่อกันมาสู่ลูกหลาน เหลน รู้จักจดจ า พิจารณา สังเกต 
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและค่อยๆ พัฒนาข้ึนจน
กลายเป็นน าสภาพแวดล้อมมาประยุกต์ใช้” 

พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม (ยศขุน), 
(๒๕๕๒, หน้า ๒๕).  

การศึกษาในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง กระบวนการ
เรียน การฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย การพัฒนา มุ่งเน้นไปที่
การพัฒนากาย วาจา ใจ โดยมีข้ันตอนในการพัฒนาตาม
หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา 

วิทยากร เชียงกูล, (๒๕๔๑, หน้า ๔๑). การพัฒนาก าลังคนถือว่าเป็นสิง่ส าคัญที่สดุ เพราะคนที่ได้รับ
การพัฒนาแล้วคือผู้ที่ได้รับการศึกษาที่จะเปน็ปัจจัยส าคัญใน
การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ นั้น การศึกษาจึงได้รับความ
สนใจจากนักวางแผนพัฒนาประเทศมากที่สุด ด้วยเหตุนี้
ประเทศที่มีประชากรที่มีความการศึกษาสูงจึงมีความ
ได้เปรียบและสามารถก้าวข้ึนมาเป็นผู้น าประเทศอื่นๆ ท าให้
บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตาม
เป้าหมายของประเทศ และยังเป็นบันไดไปสู่ความส าเร็จทั้ง
ในด้านส่วนตัวและส่วนรวมด้วย 

แสง จันทร์งาม, (๒๕๔๐, หน้า ๑๐๔). หลักการทางศาสนาที่มุ่งอบรมคนให้พัฒนาตนตั้งมั่นอยู่ใน
คุณความดีมองเห็นสัจธรรมนั้นๆ ตามความเป็นจริง ในทาง
พระพุทธศาสนามีแนวคิดว่าคนเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้เรียนรู้
ในเรื่องความเป็นจริงของชีวิตที่จะต้องทุกข์อยู่เรื่อยไป และ
แสวงหาทางพ้นจากทุกข์ที่มีความไม่เกิดไม่ตายอีกต่อไป   
ซึ่งการเรียนรู้เหล่าน้ีเกิดข้ึนได้จากการศึกษา 

  
  
  



๒๘ 

 

ตารางท่ี ๒.๔ แสดงการสังเคราะห์ความหมายและความส าคัญของการศึกษา (ต่อ) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สนิท ศรีส าแดง, (๒๕๔๗, หน้า ๒). ในทางพระพุทธศาสนา การศึกษา หมายถึง การให้การเลี้ยง

ดูให้เจริญเติบโต ในขณะเดียวกันต้องให้การดูแลความรู้แก่ผู้
ที่ได้รับการเลี้ยงดูนั้นให้เป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือตนเองเพื่อ
ความอยู่รอดของชีวิต เช่น ให้วิชาความรู้เพื่อการประกอบ
อาชีพ สามารถตามหลักนิรุกติศาสตร์ ค าว่า การศึกษามา
จากภาษาอังกฤษว่า “education” หากพิจารณารากศัพท์
เดิมจากภาษาละติน มาจากรากศัพท์ว่า “educate” ซึ่งมี
ความหมายว่า “to brink up” แปลว่าเลี้ยงดู ดังนั้นการ
เลี้ยงการศึกษาจึงหมายถึง การเลี้ยงดู 

Carter V. Good, (1973, p. 35, 191). เด็กๆ เกิดมาต้องได้รับการเลี้ยงดูให้ เจริญเติบโตตาม
จุดประสงค์ของผู้เลี้ยง ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ในทางดีหรือทาง
ร้าย โดยมีกระบวน ๔ ประเด็น คือ 
   ๑) การศึกษา หมายถึง กระบวนการที่ท าให้บุคคลพัฒนา
ความสามารถ และพฤติกรรมต่างๆ ให้มีคุณค่าต่อสังคม  
   ๒) วิธีการศึกษา หมายถึง เป็นตัวควบคุมให้บุคคลได้รับ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองอย่างดี 
   ๓) การศึกษา หมายถึง วิชาชีพส าหรับครูหรืออาชีพทาง
ก า ร ศึ ก ษา ที่ จ ะ ส อน ใ นส ถา บั นฝึ ก หั ด ค รู  ห รื อ ใ น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อเตรียมให้เป็นครู 
   ๔) การศึกษา หมายถึง ศิลปะการถ่ายทอดความรู้ซึ่งจัดไว้
อย่างมีระเบียบให้แก่บุคคลแต่ละรุ่น 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 

 

๒.๒.๒ การศึกษาในทางพระพุทธศาสนา 

ในพระพุทธศาสนา บุคคลที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนาแลวมีภารกิจที่ตองท าสอง
ประการ คือ ประการแรก ไดแก คันถธุระ การศึกษาพระธรรมวินัยซึ่งพระพุทธเจาไดทรงสั่งสอนไว
การศึกษาชนิดนี้เนนภาคทฤษฎี และประการที่สอง คือ วิปสสนาธุระ การเรียนพระกรรมฐานโดยเน้น
ลงไปที่การปฏิบัติทางกายวาจาและใจ 

การศึกษาเป็นค าที่มาจากภาษาสันสกฤต ถ้าเป็นภาษาบาลีก็ คือ สิกขา เรียกได้ว่าเป็นค า
เดียวกัน สิกขา คือ การศึกษาในหลักพระพุทธศาสนา และสิกขานั้นมี ๓ อย่าง คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 
หลักสิกขานี้ครอบคุมการปฏิบัติทั้งหมดในพุทธศาสนา สิกขาเป็นหลักธรรมภาคปฏิบัติเมื่อหลักปฏิบัติ
ธรรมทั้งหมดอยู่ในหลักสิกขา ก็กล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นหลักธรรมแห่งการศึกษาเรื่องของ
การศึกษาเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น การพัฒนาตนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นแหละเป็นเนื้อ
เป็นตัวเป็นความหมายที่แท้ของการศึกษา การศึกษาน้ันเป็นทั้งตัวการพัฒนาและเปน็เครือ่งมอืส าหรบั
พัฒนา คือ เป็นการพัฒนาคนข้ึนไป โดยพัฒนาตัวคนทั้งคนหรือชีวิตทั้งชีวิตตัวการพัฒนานั้นคือ
การศึกษา เมื่อผู้เรียนมีการศึกษาอย่างนี้แล้วก็จะเอาบุญสมบัติที่ตัวมีซึ่งเกิดจากการศึกษานี้ไปเป็น
เครื่องมือในการด าเนินชีวิตและสร้างสรรค์สื่อต่างๆ การศึกษาก็เลยกลายเป็นเครื่องมือการพัฒนา๓๘ 

การศึกษาเป็นการพัฒนาที่รอบด้านครอบคลุมในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าการพัฒนา          
๔ ด้าน คือ  ๑) พัฒนาการแยกได้เป็นหลายอย่าง อย่างง่ายที่สุด คือ พัฒนาร่างกายให้แข็งแรง        
มีสุขภาพดี หายโรค หายภัย แต่พระพุทธศาสนายังพูดต่อไปอีกถึงการพัฒนาการในความหมายว่า 
เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอย่างถูกต้องดีงามตัวการพัฒนากายเรียกว่า        
กายภาวนา ถ้าเป็นคนก็ เรียกว่า ภาวิตกาย   แปลว่า คนที่พัฒนากายแล้ว ๒) พัฒนาศีล                
คือ การพัฒนาการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยดีมีระเบียบวินัย อยู่ในกฎเกณฑ์กติกา มีชีวิตข้ึนเพื่อพูนเป็น
ประโยชน์ และมีอาชีพที่ถูกต้องโดยประกอบสัมมาชีพ พัฒนาศีลนี้ปัจจุบันเรียกว่า การพัฒนาทาง
สังคม ทางพระเรียกเป็นทางศัพท์ว่า ศีลภาวนา ถ้าเป็นคนได้พัฒนาศีลแล้วก็เรียกว่า ภาวนาศีล         
๓) พัฒนาจิต เป็นการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตใจให้พรั่งพร้อมสมบูรณ์ด้วยกุลสมบัติทั้ง ๓ คือ 
(๑) คุณภาพจิต ได้แก่ คุณธรรมต่างๆ คือ เสริมสร้างจติให้ดีงาม (๒) สมรรถภาพจิตหรือความสามารถ
ของจิต คือ ความมีสติดี  มี วิริยะความเพียรพยายามสู้ งาน มี ขันติความอดทนและทนทา น             
(๓) สภาพจิต คือ มีจิตที่มีสุขภาพดี มีจิตใจเป็นสุข สดช่ืน เบิกบาน ร่าเริง โปร่งใส สงบ ผ่องใส     
การพัฒนาจิตนี้ถ้าเรียกสั้นๆ ก็เรียกว่า จิตตภาวนา ถ้าเป็นคนที่ฝึกอบรมจิตแล้วพัฒนาจิตแล้วก็
เรียกว่า ภาวิตจิต ๔) พัฒนาปัญญาแบ่งได้ดังนี้ ปัญญาครั้งแรก คือ ปัญญาที่เป็นความรู้ความเข้าใจใน

                                                             
๓๘ พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตโต), ทิศทางการศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๘.  



๓๐ 

 

ศิลปวิทยาการ ต่อจากนั้นลึกซึ้ งลงไปอีกคือการรับรู้ เรียนรู้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง              
ไม่เบียดเบียนหรือเอนเอียงด้วยอคติเหนือการรับรู้นั้น ยังมีครั้งต่อไปอีกคือการคิดการวินิจฉัย         
ซึ่งหมายถึง การคิดวินิจฉัยด้วยการใช้ปัญญาโดยบริสุทธ์ิใจ ปัญญาอีกข้ันหนึ่ง คือ ปัญญาที่รู้เข้าใจถึง
สาระแห่งความเป็นไปของโลกและชีวิต รู้ทางเสื่อมทางเจริญและเหตุปัจจัยเกี่ยวข้อง รู้วิธีแก้ไขปัญหา
และสร้างสรรค์ความส าเร็จที่ท าให้พัฒนาตนพัฒนาชีวิตและสังคมให้เจริญดีงามยิ่งยิ่งๆ ข้ึนไป        
ข้ันสุดท้ายได้แก่ ปัญญาที่รู้เท่าทันธรรมดาของสังขาร คือ โลกและชีวิตเข้าถึงความเจริญแท้ของการที่
สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน ท าให้คลายความยึดติดถือมั่นโดยวางใจได้ถูกต้องต่อสิ่ง
ทั้งหลาย แยกจิตใจออกมาเป็นอิสระได้ เลิกเอาความอยากของตนเป็นตัวก าหนดเปลี่ยนมาเป็นอยู่
และท าการด้วยปัญญา เป็นข้ันที่จิตใจเข้าถึงอิสรภาพหลุดพ้นจากความทุกข์โดยสมบูรณ์ การพัฒนา
ทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า ปัญญาภาวนา ถ้าเป็นคนก็เรียกว่า ภาวิตปัญญา คือเป็นคนที่ได้
ฝึกอบรมพัฒนาปัญญาแล้วก็จบการพัฒนา ๔ ด้าน ซึ่งถือว่าครบถ้วนส าหรับชีวิต๓๙  

สรุปได้ว่า การศึกษาในทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก ในอรรถกถา 
และตามทัศนะของนักวิชาการ คือ กระบวนการฝึกฝนด้านพฤติกรรม ด้านจิตใจ และด้านปัญญา       
ซึ่งเรียกว่า ไตรสิกขา ประกอบด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนากาย สังคม 
จิตใจ และปัญญา ให้ เข้าถึงอิสรภาพ คือ นิพพาน อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของการศึกษาใน
พระพุทธศาสนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๓๙ พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษา : เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ๒๕๓๖), หน้า ๙๕-๑๐๕.  



๓๑ 

 

ตารางท่ี ๒.๕ แสดงการสงัเคราะหก์ารศึกษาในทางพระพุทธศาสนา 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต),  
(๒๕๓๖, หน้า ๙๕-๑๐๕).  

การศึกษาเป็นการพัฒนาที่รอบด้านครอบคลุมในทาง
พระพุทธศาสนาเรียกว่าการพัฒนา ๔ ด้าน คือ   
   ๑) พัฒนาร่างกายให้แข็งแรงมีสุขภาพดี เรียกว่า 
กายภาวนา ถ้าเป็นคนก็เรียกว่า ภาวิตกาย  แปลว่า คน
ที่พัฒนากายแล้ว 
   ๒) พัฒนาศีล คือ การพัฒนาการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยดีมีระเบียบวินัย อยู่ในกฎเกณฑ์กติกา เรียกว่า 
ภาวนาศีล 
   ๓) พัฒนาจิต เป็นการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตใจให้
พ รั่ ง พ ร้ อ ม ส ม บู ร ณ์ ด้ ว ย กุ ล ส ม บั ติ ทั้ ง  ๓  คื อ 
(๑)  คุณภาพจิต ได้แก่ คุณธรรม เสริมสร้างจิตให้ดีงาม 
(๒) สมรรถภาพจิต คือ ความมีสติดี มีวิริยะความเพียร
พยายามสู้ ง าน มี ขันติความอดทนและทนทาน        
(๓) สภาพจิต คือ มีจิตที่มีสุขภาพดี สดช่ืน เบิกบาน ร่า
เริง โปร่งใส สงบ ผ่องใส  
   ๔) พัฒนาปัญญา คือ ปัญญาที่ เป็นความรู้ความ
เข้าใจในศิลปวิทยาการ ปัญญาอีกช้ัหนึ่ง คือ ปัญญาที่รู้
เข้าใจถึงสาระแห่งความเป็นไปของโลกและชีวิต รู้ทาง
เสื่อมทางเจริญและเหตุปัจจัยเกี่ยวข้อง ข้ันสุดท้ายคือ
ปัญญาที่รู้เท่าทันสังขาร  

พระเทพโสภณ (ประยรู ธมฺมจิตโต), 
(๒๕๔๖, หน้า ๑๘).  

การศึกษาในหลักพระพุทธศาสนา และสิกขานั้นมี ๓ 
อย่าง คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ในพุทธศาสนา หลักสิกขา
เป็นหลักธรรมภาคปฏิบัติเมื่อหลักปฏิบัติธรรมทั้งหมด
อยู่ในหลักสิกขา เมื่อผู้เรียนมีการศึกษาอย่างนี้แล้วก็จะ
เอาบุญสมบัติที่ตัวมีซึ่ งเกิดจากการศึกษานี้ไปเป็น
เครื่องมือในการด าเนินชีวิตและสร้างสรรค์สื่อต่างๆ 
การศึกษาก็เลยกลายเป็นเครื่องมือการพัฒนา 

 



๓๒ 

 

๒.๒.๓ จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
พระพุทธศาสนามีกระบวนการเกี่ยวกับการศึกษาที่นับว่าเป็นจุดเริ่มแรก คือ หมวดธรรม 

ที่พุทธศาสนิกชนจะต้องเริ่มศึกษาโดย แบ่งเป็น ๓ หมวดใหญ่ๆ ที่เรียกว่า “ไตรสิกขา” หมายถึง สิ่งที่
ต้องเริ่มศึกษามี ๓ ประการ คือ 

๑. อธิสีลสิกขา หมายถึง การฝึกอบรมในด้านความปรับความประพฤติ ได้แก่ ศีล 
๒. อธิจิตตสิกขา หมายถึง การฝึกฝนอบรมทางจิตใจ ได้แก่ สมาธิ๔๐ 
๓. อธิปัญญาสิกขา หมายถึง การฝึกฝนทางปัญญาให้เกิดความรู้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายตามที่

เป็นจริง ได้แก่ ปัญญา๔๑ 
ปัญญาเป็นความรู้ความเข้าใจที่เกิดข้ึนในตัวบุคคลผู้อื่นจะน ามายัดเยียดให้หรือบังคับให้

รับไม่ได้ พระปัญญาเกิดจากความรู้ความเข้าใจที่พัฒนาข้ึนในตัวบุคคล ภารกิจของผู้สอนและผู้ให้
การศึกษาจึงเป็นเพียงผู้ช้ีน าทางเหลืออ านวยโอกาสเรียกว่า “กัลยาณมิตร” ปรากฏอยู่ในเสขสูตร ๗ 
ประการ ประกอบด้วย๔๒  

  ๑) ปิโย มีความรักในฐาน เป็นที่วางใจและสนิทสนม 
๒) ครุ มีความเคารพ 
๓) ภาวนีโย ความน่ายกย่อง 
๔) วตฺตา รู้จักพูด คอยให้ค าแนะน าว่ากล่าวตักเตือนเป็นที่ปรึกษาที่ดี 
๕) วจนกฺขโม อดทนต่อถ้อยค า พร้อมที่จะรับฟังค าสั่งถามต่างๆอยู่เสมอ 
๖) คมฺภีรฺจ กถ  กตฺตา กล่าวช้ีแจงแถลงเรื่องต่างๆ ที่ลึกซึ้งได้ 
๗) โย จฎฺฐาเน นิโยชเย ไม่ชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย 

พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในสีลวันตสูตรว่า “เป็นพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เป็นผู้ได้ฟังมาก
ซึ่งธรรมทั้งหลาย มีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง มีความงามในที่สุด ประกาศ
พรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธ์ิบริบูรณ์ครบถ้วนแล้ว ทรงจ าไว้ได้คล่องปากข้ึนใจ 
แทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ”๔๓ พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในจังกีสูตรว่า  

เมื่อใดเขาพิจารณาภิกษุนั้นอยู่ ย่อมเห็นชัดว่าเธอบริสุทธ์ิจากธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโมหะ 
เมื่อนั้นเราสร้างศรัทธาและภิกษุนั้นอย่างมั่นคง จึงเกิดศรัทธาแล้วเข้าไปหา เมื่อเข้าไปหาย่อมนั่งใกล้ 
เมื่อนั่งใกล้ย่อมเงีย่โสตลง เขาเงี่ยโสตลงแล้วฟังธรรมอยู่ ย่อมทรงจ าธรรม พิจารณาเนื้อความอยู่ฉันทะ

                                                             
๔๐ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๔๐/๖๐๖., ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๙. 
๔๑ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ยุทธวิธีในการสอน, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๑), หน้า ๒๗. 
๔๒ องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๓๔/๓๕ 
๔๓ องฺ.ปญฺจฺก. (ไทย) ๒๒/๘๗/๑๕๕. 



๓๓ 

 

ย่อมเกิด เกิดฉันทะแล้วย่อมอุตสาหะ ครั้นอุตสาหะแล้วย่อมพิจารณา ครั้นพิจารณาแล้วย่อมตั้งความ
เพียร เธอสร้างความเพียรแล้วย่อมท าปรมัตถสัจจะให้แจ้งด้วยกาย และเห็นชัดปรมัตถสัจจะด้วย
ปัญญา๔๔  

พุทธองค์นอกจากจะทรงช้ีแนะวิธีการเรยีนรู้ในลกัษณะต่างๆ แล้ว ยังได้ทรงแสดงสิ่งที่เปน็
อุปสรรคต่อการเรียนรู้ไว้ในเสขสูตร ซึ่งมีทั้งหมด ๗ ประการ คือ 

๑. ความเป็นผู้ชอบการงาน หมายถึง ผู้ที่ชอบท างานต่างๆ อยู่เสมอ  
๒. ความเป็นผู้ชอบการพูดคุย หมายถึง ผู้ที่ชอบสนทนาอยู่เป็นนิตย์พี่ก็จะประสบ

ความส าเร็จได้ยาก สืบเนื่องมาจากการเล่าเรียนบางอย่างก็ต้องการสมาธิ เช่น การเรียนวิปัสสนา 
๓. ความเป็นผู้ชอบการนอนหลับ หมายถึง คนที่มักง่วงเหงาหาวนอนอยู่เป็นนิจ 
๔. ความเป็นผู้คลุกคลีด้วยหมู่คณะ หมายถึง ชอบอยู่กับเพื่อ 
๕. ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย หมายถึง ผู้ที่ไม่รู้จักระวังตนชอบ      

พาตนไปในสถานที่ที่ไม่สมควร 
๖. ความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค หมายถึง การกินมากก็ท าให้ง่วงนอน 
๗. มุ่งจะท ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมากเกินไป หมายถึง ถึงแม้ว่างานที่จะท า

จะเป็นกิจกรรมของหมู่คณะที่ท าแล้วจะได้ประโยชน์ทุกฝ่าย๔๕  
องค์ประกอบของผู้เรียนรู้ได้เร็วตามแนวพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ๕ ประการ      

ซึ่งปรากฏในโพธิราชกุมารสูตร คือ  
๑. เป็นผู้มีศรัทธา เช่ือมั่นปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  
๒. เป็นผู้มีสุขภาพ มีโรคาพาธน้อย ประกอบด้วยไฟธาตุส าหรับย่อยอาหารสม่ าเสมอ        

ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก ปานกลางพอเหมาะแก่การบ าเพ็ญเพียร  
๓. เป็นผู้ไม่โอโอ่โอ้อวด ไม่มีมารยา เปิดเผยตนตามความเป็นจริง 
๔. เป็นผู้ปรารถนาความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อม เป็นผู้มี

ก าลังมีความบากบั่นมั่นคง ไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย 
๕. เป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาที่เป็นอริยะ เห็นความเกิดและความดับ สามารถ

ช าแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ๔๖ 
สรุปว่า พระพุทธศาสนามีหลักการสอนที่แน่นอน มีวิธีการสอน และเทคนิคการสอนที่

หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธองค์ทรงเป็นครูที่มีความช านาญและปฏิภาณในการใช้สื่อการ
สอนท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาที่สอนได้อย่างรวดเร็วและแจ่มแจ้งชัดเจน จนสามารถบรรลุจุดประสงค์

                                                             
๔๔ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๓๒/๕๔๒. 
๔๕ องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๒๖/๗๘. 
๔๖ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๔๔/๔๑๗. 



๓๔ 

 

ได้ในแต่ละระดับตามระดับสติปัญญาของผู้เรียนหรือผู้ฟัง เป็นแบบอย่างที่ดีกับชาวโลกได้อย่าง
เหมาะสม สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

ตารางท่ี ๒.๖ แสดงการสงัเคราะหจ์ุดมุ่งหมายของการศึกษา 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระธรรมปิฎก (ป .อ .  ปยุตฺ โต) , 
(๒๕๔๑, หน้า ๒๗). 

อธิปัญญาสิกขา หมายถึง การฝึกฝนทางปัญญาให้เกิดความรู้
เข้าใจในสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริง ได้แก่ ปัญญา 

ธานี สุวรรณประทีป,  
(๒๕๔๘, หน้า ๓๐). 

การศึกษาในพุทธศาสนาประกอบด้วย 
  ๑) ความเช่ือมั่นในตัวผู้สอน ตั้งใจแน่วแน่มั่นคง  
  ๒)  เ ข้าหาผู้ ส อนซึ่ ง เ ป็นผู้ที่ จะสั่ งสอนให้ ตนบรรลุ   
       จุดมุ่งหมายได้ 
  ๓) อยู่ใกล้ผู้สอนเพื่อคอยสอบถามและรับฟัง 
  ๔) พร้อมที่จะเล่าเรียนอยู่ตลอดเวลา   
  ๕) ตั้งใจศึกษาอย่างจริงจังเพื่อรู้แจ้งเข้าใจชัดในวิชา 
      ที่เรียน   
  ๖) ความสามารถในการจดจ าเนื้อหาที่เรียนได้อย่างแม่นย า  
  ๗) พิจารณาทบทวนเนื้อหาที่จ าได้แล้วนั้นอย่างสม่ าเสมอ  
  ๘) เพียรพยายามอย่างไม่ย่อท้อเพื่อเรียนรู้เรื่องที่ตนยังไม่  
      เข้าใจไม่เข้าใจ  
  ๙) ความประทับใจเพราะเห็นความจริงที่ปรากฏ  
  ๑๐) เพิ่มพูนความอุตสาหะข้ึนโดยล าดับ  
  ๑๑) ท าการพิจารณาอย่างถ่องแท้ละเอียดถ่ีถ้วน  
  ๑๒) มีความเพียรยิ่ง ย่อมท าให้เห็นชัดปรมัตถสัจจะด้วย 
        ปัญญา 

 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

๒.๓ แนวคดิเกี่ยวกบัการศกึษาพระปริยตัิธรรมแผนกบาลี 
๒.๓.๑ ความหมายของภาษาบาล ี
ภาษาบาลีเป็นภาษาที่บันทึกธรรมค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ซึ่งรวมอยู่ใน

คัมภีร์พระไตรปิฎก มีความส าคัญอย่างมากต่อการธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะ
ปรินิพพาน ไม่ได้ทรงตั้งพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเป็นศาสดาแทนพระองค์ แต่พระองค์ได้ทรงมอบหมาย
ให้ชาวพุทธได้รู้กันว่า พระธรรมวินัยนั้นแหละเป็นพระศาสดาแทนพระองค์ ชาวพุทธจ านวนมากถึงกับ
จ าพุทธพจน์ภาษาบาลีได้ว่า “โย โว อานนฺท มยา ธมฺโ ม จ วินโย จ เทสิโต ปญฺตฺโต โส โว มมจฺ จเยน 
สตฺถา”๔๗ แปลกว่า ดูก่อนอานนท์ ธรรมและวินัยใด ที่เราได้แสดงแล้วและบัญญัติแล้ว แก่เธอ
ทั้งหลาย ธรรมและวินัยนั้น จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายโดยการที่เราล่วงลับไป๔๘ นี่คือพุทธพจน์ที่
ตรัสไว้ก่อนปรินิพพาน พระธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้า และเป็นตัวแทนพระพุทธศาสนา      
พระธรรมวินัยนี้ก็ประมวลอยู่ในพระไตรปิฎก เมื่อรักษาพระไตรปิฎกไว้จึงเท่ากับเป็นการด ารงรักษา
พระพุทธเจ้าไว้ และรักษาพระพุทธศาสนาด้วย  

บาลีนั้นเป็นคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาในยุคแรกๆ ตามที่รักษาสืบทอดต่อๆ กันมาแบบ
ชาวพุทธ (ที่รักษาไว้ตามต้นฉบับเดิม, แต่มิใช่คงที่) อย่างหนึ่ง เราจะพยายามให้ค าตอบนั้นอันดับแรก
จะให้ค าตอบให้เป็นแหล่งความรู้แล้วขยายให้กว้างข้ึน ขอให้เราสรุปทันทีว่าเราจะขยายค าตอบ
อย่างไร บาลีไม่ใช่ภาษาที่มีขอบเขตจ ากัดอยู่เพียงภาษาที่ใช้คัมภีร์พระบาลีเลย ชาวพุทธฝ่ายเถรวาท
ใช้บาลีสืบต่อกันมา ทั้งในอรรถกถาทั้งหลาย งานวรรณกรรมอื่นๆ พงศาวดารทั้งหลาย และงานทาง
วรรณกรรมอื่นๆ ในโอกาสที่เหมาะสม งานทั้งหมดไม่ได้สัมพันธ์กันอย่างใกล้เคียงกับคัมภีร์ในยุคต้นๆ 
บาลีได้ใช้เป็นภาษาพูด และเป็นอุปกรณ์ของการสื่อสารระหว่างนักปราชญ์ชาวพุทธเหมือนกัน       
จะอย่างไรก็ตาม ใครๆ สามารถจะกล่าวได้อย่างปลอดภัยว่า ด้วยข้อยกเว้นที่ไม่ส าคัญและบางทีไม่ใช่
ของแท้ ชาวพุทธฝ่ายเถรวาทเท่านั้นใช้ภาษาบาลี และคัมภีร์ส่วนมากที่เขียนเป็นภาษาบาลีมี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับรูปแบบการสืบทอดต่อๆ กันมาทางศาสนา๔๙ 

ในอดีตกาลประมาณ ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว ภาษาถ่ินเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้พูดกันในแถบแคว้น
มคธ เรียกว่ามคธภาสา ตามช่ือแคว้น เมื่อพระพุทธเจ้าทรงอุบัติข้ึน พระองค์ได้ทรงใช้ภาษามคธใน
การประกาศพระพุทธศาสนา เมื่อเป็นเช่นนี้ ภาษามคธ จึงได้รับเกียรติและได้รับการยกย่องว่าเป็น 
“สัมพุทธะโวหารภาสา” (ภาษาอันเป็นโวหารของพระพุทธเจ้า) “อริยโวหารภาสา” (ภาษาอันเป็น
โวหารของพระอริยะ) “ยถาภุ จจพรหมโวหารภาสา” (ภาษาบันทึกสภาวธรรม) ภาษาบาลีนี้มี

                                                             
๔๗ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๑๖/๓๑๔. 
๔๘ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔. 
๔๙ พระมหาเทียบ สิริญาโณ, “บาลีคืออะไร”, ในเก็บเพชรจากคัมภีร์พระไตรปิฎก, (กรุงเทพมหานคร 

: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๒๓๕-๒๓๖. 



๓๖ 

 

ความหมายว่า “ภาษาที่เป็นระเบียบแบบแผน” หรือ “ภาษาที่รักษาพุทธพจน์”๕๐ ภาษาบาลีมี
ความหมาย แบ่งเป็น ๓ ประการ ได้แก่ 

       ๑. ภาษาบาลี หมาย ถึง เครื่องรักษาพระสัทธรรมซึ่งต้องเรียนเพื่อให้รู้และ
ปฏิบัติตาม 

     ๒. ภาษาบาลี หมาย ถึง ขอบสระ คือ เครื่องกั้นน้ าไม่ให้ไหลไปที่อื่น 
       ๓. ภาษาบาลี หมาย ถึง บรรทัดหรือแนว คือ พระพุทธพจน์นั้นได้รับการร้อย 

หรือเขียนเป็นแนวบรรทัดในยุคแรกๆ ผูกเป็นคาถาเพื่อสะดวกแก่การสวดหรือท่องจ าอย่างเป็น
ระเบียบ๕๑ 

มติเกี่ยวกับปาลิ หรือ ปาฬิ (ไทย-บาลี) แบ่งออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งว่าบาลี ไม่ใช่ภาษา
ใดภาษาหนึ่งโดยเฉพาะ อีกฝ่ายหนึ่งว่า บาลีเป็นภาษาที่มีชีวิตอยู่ และใช้พูดกันก่อน หรือในพุทธกาล 
มติหลังนี้คงไม่มีปัญหาอะไร เพราะเป็นที่ยอมรับกันโดยมากอยู่แล้วว่า บาลี เป็นภาษาแน่นอน 
พระไตรปิฎกที่จารึกด้วยภาษาดังกล่าวก็มีเป็นหลักฐานอยู่ ฝ่ายหลังนี้จะขัดแย้งกันอยู่บ้างก็เกี่ยวกับ
ถ่ินก าเนิดของภาษาบาลีเท่านั้น  

แต่กลุ่มที่เห็นว่า บาลีไม่ใช่ภาษาได้ให้เหตุผลไว้ดังนี้ 
ค าว่า ปาลิ หรือ ปาฬิ แปลว่า รักษา ปา ธาตุ ฬิ ปัจจัย ศัพท์ว่า ปาฬิ แปลได้หลายนัย 

เช่น 
๑. แปลว่า ปาฬิธรรม (ปริยัติธรรม) 
๒. แปลว่า ขอบสระ 
๓. แปลว่า แถว แนว 

ที่แปลว่า ปาฬิธรรม หรือปริยัติธรรม เ ช่นตัวอย่างว่า ปาฬิยา อตฺถ  อุปปริกฺขนฺติ           
= พิจารณาอรรถแห่งปาฬิ (ปริยัติธรรม) 

ที่แปลว่า ขอบสระ เช่นตัวอย่างว่า มหโต ตฬากสฺส ปาฬิ = ขอบสระใหญ่ 
ที่แปลว่า แถว แนว เช่นตัวอย่างว่า ปาฬิยา นิสึทิสุ = นั่งเรียงแถว หรือนั่งตามล าดับ 
ที่แปลว่า (ขอบ แถว แนว) นี้ ไม่จ าเป็นต้องยกธาตุอธิบาย เพราะศัพท์ว่า ปาฬิ ก็แปลกัน

ว่า ขอบ แถว แนว อยู่แล้ว แต่ศัพ์ว่า ปาฬิ ที่แปลว่า ปริยัติธรรม พึงทราบอธิบายโดย ๓ นัย คือ 
๑. ช่ือว่า ปาฬิ เพราะรักษาอรรถไว้ 
๒. ช่ือว่า ปาฬิ เพราะเปรียบได้กับขอบสระใหญ่ ที่กั้นน้ าไว้ภายหลัง 

                                                             
๕๐ พระธรรมโมลี (สมศักดิ์  อุปสโม), สัททนีติสุตตมาลา คัมภีร์หลักบาลีมหาไวยากรณ์ , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ทักอักษร, ๒๕๔๔), ค าน า. 
๕๑ พระมหาปฐมพงษ์ งามล้วน, ประวัติภาษาบาลี ความเป็นมาและที่สัมพันธ์กับภาษาปรากฤตและ

สันสกฤต, (กรุงเทพมหานคร : ร าไทยเพรสเซ็นเตอร์, ๒๕๓๔), หน้า ๗.  



๓๗ 

 

  ๓. ช่ือว่า ปาฬิ เพราะเป็นท านบกั้นวจนประพันธ์อันยอดเยี่ยม โดยช้ีแจงอรรถ 
แห่งศิลเป็นต้นอันสูงสุด และเป็นด ารัสที่ตรัสไว้ โดยสภาวะนิรุกติ 

เป็นได้ใจความว่า ค าว่า ปาฬิ หรือ ปาลิ ตามความหมายธรรมดา ก็ได้แก่ ขอบ แถว แนว 
นั่นเอง ครั้นต่อมามีผู้น าเอามาเรียกพระพทุธวจนะ ได้เปรียบเทียบกับสิง่เหล่าน้ันว่าที่เรียกช่ืออย่างนั้น 
ก็เพราะเป็นวจนประพันธ์ที่มีระเบียบแบบแผน ถูกต้องโดยนิรุกติ รักษาอรรถไว้ไม่ตกหล่น เหมือน
ขอบจะใหญ่ที่มั่นคงกันน้ าไว้ฉะนั้น ในช้ันต้นมีค าว่าบาลี คงหมายถึงเพียงต าราหลัก หรือพระพุทธ
วจนะในพระไตรปิฎก ซึ่งต่างจากอรรถกถา ที่แต่งข้ึนมาภายหลังโดยใช้ภาษาเดียวกันนั่นเอง๕๒ 

ค าว่า บาลี เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของนักศึกษาอย่างกว้างขวาง และได้ถกเถียงกันมาเป็น
เวลาช้านาน เมื่อสรุปแล้ว ก็แยกออกได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่หนึ่ง  เห็นว่า บาลีคือภาษา ภาษาหนึ่งที่ใช้พูดกันอยู่ในอินเดียสมัยพุทธกาล 
กลุ่มที่สอง เห็นว่า บาลีไม่ใช่ภาษาดังที่เข้าใจกันแต่เป็นคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาที่เขียน

ด้วยภาษาใดภาษาหนึ่ง 
กลุ่มที่เห็นว่าบาลีคือภาษานั้น เห็นจะไม่เป็นที่สงสัยอะไร เพราะหนังสือต าราของ

พระพุทธศาสนาฝ่ายหีนยาน เช่น พระไตรปิฎก เป็นต้น เขียนด้วยภาษาบาลี ดังที่เราเข้าใจกันอยู่ทุก
วันน้ี นี้และว่าภาษาบาลีก็คือภาษามคธนั่นเอง 

ส่วนกลุ่มที่เห็นว่า บาลีไม่ใช่ภาษานั้น ก็มีเหตุผลเช่นกัน ทั้งที่ท่านได้ให้ความหมายไว้
โดยนัยต่างๆ กันดังนี้ 

๑. บาลี หมายถึง ธรรมะ เช่นในประโยคว่า “ปาลิยา อตฺถ  อุปปริกฺขนฺติ” แปลว่า “ภิกษุ
ทั้งหลายย่อมเล่าเรียนซึ่งอรรถแห่งพระธรรม” ค าว่า “ปาลิยา” ในที่นี้แปลว่า ธรรมะ หรือ พุทธพจน์ 
ซึ่งได้แก่ ปาพจน์ หรือ ปริยัติ 

๒. บาลี หมายถึง ระเบียบ แถว แนว ดังในประโยคว่า “ปาลิยา นิสึทีสุ” แปลว่า ภิกษุ 
ทั้งหลายได้น่ังเข้าแถวกัน (เป็นระเบียบ) 

๓. บาลี หมายถึง ขอบสระ ดังในประโยคว่า “มหโต ตาฬกสฺส ปาลิ” แปลว่า “ขอบแห่ง
สระใหญ่” 

๔. บาลี หมายถึง พระไตรปิฎก ดังที่พระเรวตเถระกล่าวกับพระพุทธโฆษาจารย์ว่า  
  “ปาลิมตฺต  อิธานีต   นตฺถิอฏฐกถา อิธ 
  ตถาจริยาวาทา จ   ภินฺนรูปา นวิชฺชเร 
  สีหลฏฐกถา สุทฺธษ  มหินฺเทน มตีมตา 
  สงฺคีติตฺตยมารุฬห   สฺมาสมฺพุทฺธเทสิต  

                                                             
๕๒ เสนาะ ผดุงฉัตร, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีบาลี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒), หน้า ๕๑-๕๓. 



๓๘ 

 

  กตา สีหลภาสาย   สีหเลสุ ปวตฺตติ 
  ต  ตตฺถ คนฺตฺวา สุตฺวา  ตฺว  มาคธาน  นิรุตฺติย  
  ปริวตฺเตหิ สา โหติ  สพฺพโลกหิตาวหา” 
  แปลว่า…. 
  “หนังสือที่น าจากลังกามาที่นี่ มีเฉพาะไตรปิฎกเท่านั้น 
  ตัวอรรถกถา และอาจริยวาทต่างๆ เรายังไม่มี แต่ในลังกา 
  มีอรรถกถาซึ่งพระมหินทเถระผู้มีปัญญารจนาข้ึน โดยอาศัย  
  พระพุทธพจน์ อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว และน าเข้า 
  สูตรการท าสังคายนาแล้ว ๓ ครั้ง อรรถกถานั้น ภายหลัง ได้มีผู้แปลเป็น 
  ภาษาของชาวเกาะนั้น เธอจงไปที่นั่น สดับศึกษาแล้ว จงแปลอรรถกถา 
  นั้นเป็นภาษามคธ ให้อัครฐานนั้นมีประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งปวงเถิด” 
ค าว่า “ปาลิทตฺต ” ในที่นี้ หมายถึง พระไตรปิฎก มิใช่หมายถึงภาษา ส่วนที่เป็นอรรถกถา

เราเรียกว่า “ปาลิวณฺณนา”๕๓ 
ภาษาบาลี เป็นภาษาที่รองรับค าสอนของพระพุทธเจ้าทั้งในส่วนของพระธรรมทั้งในส่วน

ของพระวินัย พระพุทธศาสนาจะแพร่หลายขยายตัวออกไปได้ เพราะอาศัยผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนพระ
ธรรมวินัย และประพฤติปฏิบัติตาม๕๔ เป็นภาษาที่ใช้บันทึกพระไตรปิฎกเป็นลายลักษณ์อักษร๕๕        
ทรงไว้ซึ่งค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระสาวกทั้งหลายรวบรวมไว้ปรากฏเป็นพระไตรปิฎกของคณะ
สงฆ์ และเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าทรงใช้แสดงพระธรรมเทศนา๕๖ เป็นภาษาที่ใช้จารึกพระพุทธพจน์
หรือพระธรรมวินัยในคัมภีร์พระไตรปิฎก และเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา๕๗ 

สนามหลวงแผนกบาลี ได้กล่าวถึงความส าคัญของภาษาบาลีไว้ว่า เป็นภาษาที่ใช้จารึก
พระไตรปิฎก ผู้ประสงค์จะเข้าใจในพระไตรปิฎกต้องมีความรู้บาลีดี คณะสงฆ์ไทยได้รู้ซึ้งถึงความ
จ าเป็นในข้อนี้ จึงได้ก าหนดให้มีการศึกษาภาษาบาลีตั้งแต่อดีตกาล เพื่อใช้ภาษาบาลีเป็นกุญแจไข
                                                             

๕๓ พระอุดรคณาธิการ (ชวินทร์ สระค า), ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร 
: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หน้า ๔๒๙-๔๓๑. 

๕๔ พระพิพัฒน์ปริยัติสุนทร, อนุโมทนากถา ในส านักเรียนวัดเทพลีลากับการจัดการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ส านักเรียนวัดเทพลีลา, ๒๕๔๘), หน้า ก. 

๕๕ พระสุธีธรรมานุวัตร (เทียบ สิริราโณ), บาลีคืออะไร, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๑๖๖. 

๕๖ รังษี สุทนต์, อักษรเขียนภาษาบาลี, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), 
หน้า ๒๘๕. 

๕๗ พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ, อบรมบาลีก่อนสอบ ปีที่ ๕ ภาค ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), ค าปรารถ. 



๓๙ 

 

พระไตรปิฎกอันเป็นหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตน และน ามา
ช้ีแจงแสดงแก่ประชาชนผู้สนใจในหลักค าสอนของพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้นการศึกษา
บาลี จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่พระภิกษุสามเณรทุกรูปจะต้องศึกษา จึงมีค าพูดที่กล่าวกันโดยทั่วไป
ว่า บวชเรียน ศึกษา สืบอายุ พระพุทธศาสนา๕๘ 

สรุปได้ว่า ความหมายของภาษาบาลี ซึ่งเป็นภาษาบันทึกพระธรรมค าสอนขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นภาษาที่เป็นระเบียบแบบแผน หรือเป็นภาษาที่รักษาพุทธพจน์เอาไว้ไม่ให้
คลาดเคลื่อนจากค าสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งรวมอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎก 

ตารางท่ี ๒.๗ แสดงการสงัเคราะห์ความหมายของภาษาบาลี 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ,  
(๒๕๔๖, ค าปรารถ). 

เป็นภาษาที่ใช้จารึกพระพุทธพจน์หรือพระธรรมวินัยในคัมภีร์
พระไตรปิฎก และเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา 

พระธรรมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม ), 
(๒๕๔๔, ค าน า). 

เมื่อพระพุทธเจ้าทรงอุบัติข้ึน พระองค์ได้ทรงใช้ภาษามคธใน
การประกาศพระพุทธศาสนา เมื่อเป็นเช่นนี้ ภาษามคธ จึง
ได้รับเกียรติและได้รับการยกย่องว่าเป็น “สัมพุทธะโวหาร
ภาสา” (ภาษาอันเป็นโวหารของพระพุทธเจ้า) “อริยโวหาร
ภาสา” (ภาษาอันเป็นโวหารของพระอริยะ ) “ยถาภุ จจ
พรหมโวหารภาสา” (ภาษาบันทึกสภาวธรรม) ภาษาบาลีนี้มี
ความหมายว่า “ภาษาที่เป็นระเบียบแบบแผน” หรือ “ภาษา
ที่รักษาพุทธพจน์ 

พระพิพัฒน์ปริยัติสุนทร,  
(๒๕๔๘, หน้า ก). 

ภาษาบาลี เป็นภาษาที่รองรับค าสอนของพระพุทธเจ้าทั้งใน
ส่วนของพระธรรมทั้งในสว่นของพระวินัย พระพุทธศาสนาจะ
แพร่หลายขยายตัวออกไปได้ เพราะอาศัยผู้ที่ศึกษาเล่าเรียน
พระธรรมวินัย และประพฤติปฏิบัติตาม 

พระมหาเทียบ สิริญาโณ,  
(๒๕๔๒, หน้า ๒๓๕-๒๓๖). 

ชาวพุทธฝ่ายเถรวาทใช้บาลีสืบต่อกันมา ทั้งในอรรถกถา
ทั้งหลาย งานวรรณกรรมอื่นๆ พงศาวดารทั้งหลาย และงาน
ทางวรรณกรรมอื่นๆ บาลีได้ใช้เป็นภาษาพูด และเป็นอุปกรณ์
ของการสื่อสารระหว่างนักปราชญ์ชาวพุทธเหมือนกัน 

 
 

                                                             
๕๘ สนามหลวงแผนกบาลี, เรื่องสอบบาลี, (กรุงเทพมหานคร : อาทรการพิมพ์, ๒๕๔๘), หน้า ๓-๘. 



๔๐ 

 

ตารางท่ี ๒.๗ แสดงการสังเคราะห์ความหมายของภาษาบาลี (ต่อ) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระมหาปฐมพงษ์ งามล้วน,  
(๒๕๓๔, หน้า ๗).  

ภาษาบาลี มีความหมาย แบ่งเป็น ๓ ประการ ได้แก่ 
๑. ภาษาบาลี หมาย ถึง เครื่องรักษาพระสัทธรรมซึ่งต้อง
เรียนเพื่อให้รู้และปฏิบัติตาม 
๒. ภาษาบาลี หมาย ถึง ขอบสระ คือ เครื่องกั้นน้ าไม่ให้ไหล
ไปที่อื่น 
๓. ภาษาบาลี หมาย ถึง บรรทัดหรือแนว คือ พระพุทธพจน์
นั้นได้รับการเขียนเป็นแนวบรรทัดในยุคแรกๆ ผูกเป็นคาถา
เพื่อสะดวกแก่การสวดหรือท่องจ าอย่างเป็นระเบียบ 

พระสุ ธี ธร รมานุ วัตร (เ ทียบ สิ ริ
ราโณ), (๒๕๔๘, หน้า ๑๖๖). 

ภาษาบาลี เป็นภาษาที่ใช้บันทึกพระไตรปิฎกเป็นลายลักษณ์
อักษร 

พระอุดรคณาธิการ (ชวินทร์ สระค า), 
(๒๕๓๔, หน้า ๔๒๙-๔๓๑). 

มติเกี่ยวกับปาลิ หรือ ปาฬิ (ไทย-บาลี) แบ่งเป็นสองฝ่าย ฝ่าย
หนึ่งว่าไม่ใช่ภาษาใดภาษาหนึ่งโดยเฉพาะอีกฝ่ายหนึ่งว่า บาลี
เป็นภาษาที่มีชีวิตอยู่ และใช้พูดกันก่อนหรือในพุทธกาล มติ
หลังนี้คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะเป็นที่ยอมรับกันโดยมากอยู่
แล้วว่า บาลี เป็นภาษาแน่นอน พระไตรปิฎกที่จารึกภาษา
ดังกล่าวก็มีเป็นหลกัฐานอยู่ จะขัดแย้งกันอยู่บ้างก็เกี่ยวกับถ่ิน
ก าเนิดของภาษาเท่านั้น 

รังษี สุทนต,์ (๒๕๔๘, หน้า ๒๘๕). ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระสาวกทั้งหลายรวบรวมไว้
ปรากฏเป็นพระไตรปิฎกของคณะสงฆ์ และเป็นภาษาที่
พระพุทธเจ้าทรงใช้แสดงพระธรรมเทศนา 

สนามหลวงแผนกบาลี,  
(๒๕๔๘, หน้า ๓-๘). 

ผู้ประสงค์จะเข้าใจในพระไตรปิฎกต้องมีความรู้บาลีดี คณะ
สงฆ์ไทยได้รู้ซึ้งถึงความจ าเป็นในข้อนี้ จึงได้ก าหนดให้มี
การศึกษาภาษาบาลีตั้งแต่อดีตกาล เพื่อใช้ภาษาบาลีเป็น
กุญแจไขพระไตรปิฎกอันเป็นหลักธรรมค าสอน  

เสนาะ ผดุงฉัตร,  
(๒๕๓๒, หน้า ๕๑-๕๓). 

ค าว่า ปาฬิ หรือ ปาลิ ตามความหมายธรรมดา ก็ได้แก่ ขอบ 
แถว แนว นั่นเอง ครั้นต่อมามีผู้น าเอามาเรียกพระพุทธวจนะ 
ได้เปรียบเทียบกับสิ่งเหล่านั้นว่าที่เรียกช่ืออย่างนั้น ก็เพราะ
เป็นวจนประพันธ์ที่มีระเบียบแบบแผน ถูกต้องโดยนิรุกติ 
รักษาอรรถไว้ไม่ตกหล่น  



๔๑ 

 

๒.๓.๒ แนวคิดเก่ียวกับจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เป็นหัวใจของการศึกษาของ คณะสงฆ์ นอกจากจะ

เป็นการศึกษาหลักธรรมค าสั่งสอนแล้ว ยังได้ช่ือว่าเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาไว้อีกด้วย 
โดยเฉพาะการศึกษาภาษาบาลี เพราะถ้าไม่รู้ภาษาบาลีแล้ ว ก็จะไม่มีผู้ใดสามารถรู้และเข้าใจ      
พระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎก ถ้าขาดความรู้ในพระไตรปิฎก และไม่มีการศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎก
แล้ว พระพุทธศาสนาก็จะต้องมีอันเสื่อมสูญไปด้วย๕๙  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖ ระบุไว้ว่า การจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม     
มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ในมาตรา ๙ ยังได้
กล่าวถึง การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นๆ ในหมวด ๔ ตั้งแต่ มาตราที่ ๒๒ ถึง มาตรา 
๓๐ กล่าวถึงการจัดการศึกษาไว้ดังนี้ 

     การจัดการศึกษาต้องเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      
การสอนประสบการณ์การเรียนรู้ให้ยึดหลัก ดังนี้ 

     ๑. การจัดการศึกษาต้องเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
การสอนประสบการณ์การเรียนรู้ให้ยึดหลัก ดังนี้ 

  ๑.๑ ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ดังนั้นต้องจัดสภาวะ
แวดล้อมบรรยากาศรวมทั้งแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้หลากหลาย เพื่อเอื้อต่อความสามารถของแต่ละ
บุคคล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ ที่สอดคล้องกับความถนัด และความสนใจ
เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพของผู้เรียน เพื่อให้การเรียนรู้เกิดข้ึนได้ทุกที่ทุกเวลาและเป็นการเรียนรู้
กันและกัน อันก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ โดยการประสานความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษากับผู้ปกครอง บุคคล 
ชุมชน และทุกส่วนของสังคม 

  ๑.๒ ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด การเรียนการสอนมุ่งเน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ จึงต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรยีนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น มีนิสัยรัก
การเรียนรู้และเกิดการใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

     ๒. มุ่งปลูกฝังและสร้างลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียนโดยเน้นความรู้ คุณธรรม 
ค่านิยมที่ดีงาม และบูรณาการความรู้ในเรื่องต่างๆ อย่างสมดุล รวมทั้งการฝึกทักษะและกระบวนการ
                                                             

๕๙ พระธรรมปัญญาภรณ์ (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.๙) และพระมหาทองดี ปัญฺญาวชิโร (ป.ธ.๙), 
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี, (กรุงเทพมหานคร : อาทรการพิมพ์, ๒๕๔๘), หน้า ๓๖. 



๔๒ 

 

คิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ใช้ความรู้ ให้ผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์
ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

  ๒.๑ ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ 
ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของสังคมไทย
และระบบการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  ๒.๒ ความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจ
และประสบการณ์ เรื่องการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ       
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 

  ๒.๓ ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการรู้จัก
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 

  ๒.๔ ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษาเน้นการใช้ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้อง 

  ๒.๕ ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
     ๓. กระบวนการเรียนรู้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดแนวทางใน

การจัดการกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  ๓.๑ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ

ผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  
  ๓.๒ ให้มีการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการ

ประยุกต์ความรู้มาใช้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา  
  ๓.๓ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้     

คิดเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
  ๓.๔ จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วน

สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
  ๓.๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมสื่อการเรียน

และอ านวยความสะดวก ให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรูแ้ละมคีวามรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นสว่นหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู้  

  ๓.๖ ผู้เรียนและผู้สอนเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่ง
วิทยาการประเภทต่างๆ 

  ๓.๗ การเรียนรู้เกิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ที่มีการประสานความร่วมมือกับบิดา
มารดา ผู้ปกคริง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน ตามศักยภาพ 



๔๓ 

 

     ๔. การส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ          
ได้ก าหนดบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ของรัฐและสถานศึกษาต่างๆ ดังนี้ 

  ๔.๑ รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก
รูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ 
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้
อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

  ๔.๒ ให้คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ก าหนดหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา
ข้ันพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนเพื่อการศึกษา  

  ๔.๓ ให้สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหน้าที่จัดท าสาระหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ผู้มีปัญญาท้องถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกของ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

  ๔.๔ หลักสูตรการศึกษาระดับต่างๆ ต้องมีลักษณะหลากหลายเหมาะสมกับแต่ละ
ระดับ โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล สาระของหลักสูตรทั้งที่เป็นวิชาการ วิชาชีพ ต้องมุ่ง
พัฒนาคนให้มีความสมดุล ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

  ๔.๕ ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครั วชุมชน และองค์กรชุมชน องค์กรส่วน
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ ภายในชุมชน เพื่อให้
ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ข้อมูลข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและ
วิทยาการต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการ
สนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน 

  ๔.๖ ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับ
การศึกษา๖๐ 

     ๕. การประเมินผลการเรียนรู้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้ระบุถึงวิธีการ
ประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ไว้ว่า ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจาก
พัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการ

                                                             
๖๐ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒, แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ๒๕๔๕, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), ๒๕๔๗), หน้า ๑๒-๑๖. 



๔๔ 

 

ทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบ
การศึกษา นอกจากนั้นการประเมินผลผู้เรียนยังต้องเกี่ยวข้องกับหลักการส าคัญคือ 

  ๕.๑ ใช้วิธีการที่หลากหลายในการประเมินผู้เรียน 
  ๕.๒ ใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ 
  ๕.๓ ใช้วิธีการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
  ๕.๔ มุ่ งการประกันคุณภาพโดยสถานศึกษาท าการประเมินผลภายในทุกปี        

และรายงานการประเมินต่อต้นสังกัดและสาธารณชน 
  ๕.๕ สถานศึกษาได้รับการประเมินภายนอกอย่างน้อย ๑ ครั้ง ทุก ๕ ป ี
ในส่วนของการจัดการ ศึกษาโดยสถาบันพระพุทธศาสนา ตามมาตรา ๕ แห่ ง

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา 
๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐           
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้ โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
โรงเรียน หมายความว่า สถานศึกษาที่วัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
ส านักศาสนศึกษา หมายความว่า สถานศึกษาที่วัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก

ธรรม หรือพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ตามที่มหาเถรสมาคมประกาศก าหนด 
ส านักเรียน หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม       

หรือพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ซึ่งเป็นส านักเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและส านักเรียนคณะจังหวัด
ตามที่มหาเถรสมาคมประกาศก าหนด  

ข้อ ๒ ให้สถาบันพระพุทธศาสนามีสิท ธ์ิที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานแก่พระภิกษุ                
และสามเณร ในโรงเรียนส านักศาสนศึกษาและ ส านักเรียน 

การจัดต้ังยุบรวมเลกิและการด าเนินการของโรงเรียน ส านักศาสนศึกษาหรือส านักเรียนให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่มหาเถรสมาคมประกาศก าหนด  

ข้อ ๓ การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา แบ่งเป็นระดับดังต่อไปนี้  
     ๑) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เป็นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
     ๒) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  

ที่ได้จัดให้แก่พระภิกษุและสามเณร ซึ่งมีพื้นความรู้ไม่ต่ ากว่าระดับประถมศึกษาปีที่หก หรือเทียบเท่า 



๔๕ 

 

และได้ศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ก าหนดโดยค าแนะน าของมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่แบ่งเป็นระดับดังต่อไปนี้ 

     ก) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกท าเป็นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
     ข) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีท่านเปรียญธรรม ๓ ประโยค เป็นการศึกษา

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ข้อ ๔ ให้โรงเรียนส านักศาสนศึกษา และส านักเรียนได้รับการสนับสนุนในด้านวิชาการ           

และเงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับการจัดการศึกษา  
ข้อ ๕ ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่โรงเรียนส านักศาสนศึกษาหรือส านักเรียนตั้งอยู่ ในเขต
พื้นที่ส่งเสริมสนับสนุน และให้ข้อเสนอแนะการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา            
พระปริยัติธรรมแผนกธรรม และพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  

ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการโรงเรียน คณะกรรมการส านักศาสนศึกษา และคณะกรรมการ
ส านักเรียน ท าหน้าที่ก ากับดูแลการจัดการศึกษาของโรงเรียนส านักศาสนศึกษาและส านักเรียน
แล้วแต่กรณี ให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และมหาเถรสมาคม รวมทั้งส่งเสรมิและสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจาก
ต าแหน่ง ตลอดจนการประชุม และการด าเนินงานของคณะกรรมการโรงเรียน คณะกรรมการ
ส านักศาสนศึกษา และคณะกรรมการส านักเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาเถรสมาคมก าหนด 

สรุปได้ว่า การศึกษาพระปริยัติธรรมที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คนัถธุระ เป็นหน้าที่ของ        
พระอุปัชฌาย์ อาจารย์จะต้องสั่งสอนแก่สัทธิวิหาริก และอันเตวาสิกของตน พระมหากษัตริ ย์ผู้เป็น
ประมุขของชาติ ทรงให้อุปถัมภ์การศึกษาของคณะสงฆ์ โดยจัดให้มีการสอบไล่ความรู้ทางพระปริยัติ
ธรรมของ พระภิกษุและสามเณร ยกย่องผู้มีความรู้ความสามารถให้ปรากฏด้วยการพระราชทานวิทย
ฐานะ สมณศักดิ์ ตลอดจนให้การถวายความอุปถัมภ์ทางด้านจตุปัจจัย ทุนการศึกษา เพื่อให้การ
สนับสนุน พระภิกษุ สามเณรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ให้ด ารงคงอยู่ใน
พระพุทธศาสนา ด้วยดี เพื่อสืบทอดอายุกาลของศาสนาต่อไปอย่างถูกต้อง และมีคุณภาพตามหลัก
พระธรรมวินัย 

 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 

ตารางท่ี ๒.๘ แสดงการสงัเคราะหก์ารจัดการศึกษาพระปรยิัติธรรมแผนกบาลี 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระธรรมปัญญาภรณ์ และพระมหา
ทองดี ปาวชิโร, (๒๕๔๘, หน้า ๓๖). 

การศึกษาพระปริยัติ ธรรมแผนกบาลี เป็นหัวใจของ
การ ศึกษาของ คณะสงฆ์ นอกจากจะเป็นการศึกษา
หลักธรรมค าสั่งสอนแล้ว ยังได้ช่ือว่าเป็นการสืบต่ออายุ
พระพุทธศาสนาไว้อีกด้วย โดยเฉพาะการศึกษาภาษาบาลี 
เพราะถ้าไม่รู้ภาษาบาลีแล้ว ก็จะไม่มีผู้ใดสามารถรู้และ
เข้าใจพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎก 

ส านั ก ง านรับรอง มาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน), (๒๕๔๗, หน้า ๑๒). 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖ 
ระบุไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้
เป็นมนุษย์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ในมาตรา ๙ ยังได้กล่าวถึง 
การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้
ยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเอกชน องค์กรเอกชน 
อง ค์กร วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ        
และสถาบันสังคมอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 

๒.๓.๓ แนวทางการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในปัจจุบัน 
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เป็นการจัดการศึกษาดั้งเดิมของคณะสงฆ์ไทยเป็น

หลักสูตรส าหรับพระภิกษุสามเณร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศึกษาหลักพุทธธรรมในพระไตรปิฎก ซึ่งจารึก
เป็นภาษาบาลี และเพื่อได้เรียนรู้ภาษาที่รักษาพระพุทธพจน์ โดยเมื่อมีความเข้าใจภาษาบาลีอย่าง
ลึกซึ้งแล้วก็สามารถที่จะศึกษา ค้นคว้าหลักธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง อันจะ
เป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างส าคัญในการถ่ายทอด ท าการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีองค์กรของคณะสงฆ์ไทยคือกองบาลีสนามหลวง เป็นผู้บริหารจัดการศึกษา
โดยการก าหนดนโยบาย ก าหนดหลักสูตร และด าเนินการวัดและประเมินผลระดับประเทศ ที่เรียกว่า 
สอบพระปริยัติธรรมสนามหลวงแผนกบาลี หรือสอบบาลีสนามหลวง มีข้ันตอนเริ่มตั้งแต่การออก
ข้อสอบ จัดสอบ ประกาศผลสอบ และออกหนังสือส าคัญรับรองให้กับผู้ที่สอบผ่านในแต่ละช้ัน
ประโยค๖๑ 

ในปัจจุบันการศึกษาภาคปริยัติธรรมแผนกบาลีได้ด าเนินการจัดการตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการการศึกษาส่ง พ .ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒)         
พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีหลักสูตร และวิธีปฏิบัติพร้อมทั้งคุณภาพรวมถึงการสอบวัดผลและอื่นๆ และมี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับช้ันเป็นผู้ควบคุมดูแลในระดับส านักเรียน และส านักศาสนศึกษา 
รูปแบบการบริหารการศึกษาก็ยังคงเป็นรูปแบบที่สืบเนื่องมาจากสมัยโบราณ คือกระบวนการศึกษา
จะเน้นการสอบวัดผลความรู้ โดยมีกองบาลีสนามหลวงเป็นผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการสอบวัดผล       
ส่วนกระบวนการเรียนการสอนเป็นหน้าที่ของแต่ละส านักเรียนจะด าเนินการ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑       
โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการสอบ คือ นักเรียนสามารถเก็บ
วิชาที่สอบได้แล้วเป็นเวลา ๒ ปี แต่น ารองเฉพาะประโยค ๑ - ๒ ก่อน ยังคงเค้าโครง รูปแบบ 
หลักสูตร และวิชาการเช่นเดิม เมื่อสอบผ่านวิชาใดแล้ว สนามหลวงแผนกบาลี จะเก็บวิชานั้นไว้ในปี
ต่อไป ไม่ต้องสอบวิชาน้ันอีก คงสอบเฉพาะวิชาที่ออกสอบไม่ผ่านเท่านั้น โดยมีข้อก าหนดดังนี้  

  ๑. ในเบื้องแรก ผู้สอบต้องสอบให้ครบ ๒ วิชา ท าปัญหาข้อสอบครบถ้วนตั้งแต่ต้น
จนจบในทุกวิชา 

  ๒. ต้องสอบได้ผ่านเกณฑ์ที่กองบาลีสนามหลวงก าหนดไว้จึงจะเก็บวิชาน้ันได้ 
  ๓. ในวิชาที่สอบได้น้ันจะเก็บไว้ ๒ ปี เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วให้เป็นยกเลิกทั้งหมด 
  ๔. เมื่อสอบได้ผ่านเกณฑ์ที่กองบาลีสนามหลวงก าหนดครบทั้ง ๒ วิชาภายในเวลาที่

ก าหนดเท่านั้นจึงจะถือว่าสอบผ่านฉันไป ๑ - ๒ 

                                                             
๖๑ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม 

ประจ าปี ๒๕๕๔, หน้า ๙. 



๔๘ 

 

ได้มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ กองบาลีสนามหลวงได้ยกเลิกการเก็บวิชา
ที่สอบผ่านแล้วเป็นเวลา ๒ ปี และให้มีการสอบครั้งที่ ๒ โดยที่กองบาลีสนามหลวงได้อาศัยมติของ
มหาเถรสมาคมที่ ๔๖๔/๕๒๔๗ ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๖ เมื่อวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ มีมติเห็นชอบ ๒ เรื่อง คือ 

  ๑. การยกเลิกการเก็บวิชาที่สอบผ่านแล้วเป็นเวลา ๒ ปี ช้ันประโยค ๑-๒ 
  ๒. การสอบครั้งที่ ๒  ส าหรับผู้สอบผ่านแล้ว ๑ วิชา (ยกเว้นวิชาบุรพภา ค ป.ธ.๓) 

ในปีนั้น ตั้งแต่ฉันประโยค ๑-๒ ถึงประโยค ป.ธ.๕ โดยก าหนดให้มีการสอบตามปกติ ๑ ครั้ง และมี
การสอบครั้งที่ ๒ ( สอบซ่อม) ในวิชาที่ไม่ผ่านในปีเดียวกันนั้น เมื่อสอบครั้งที่ ๒ แล้ว ผลปรากฏว่า
สอบไม่ผ่านในวิชาที่ เหลือให้ ถือว่าสอบไม่ผ่านทั้งหมดในปีนั้นในปีต่อไปต้องสอบใหม่ทุกวิชา         
หรือนักเรียนที่สอบครั้งที่ ๑ ผ่านแล้ว อีก ๑ วิชา ไม่เข้าสอบในการสอบครั้งที่ ๒ ในปีนั้นก็ให้ถือว่า
สอบไม่ผ่านทั้งหมด การด าเนินการในเรื่องการสอบบาลีสนามหลวงดังกล่าวยังด าเนินการตั้งแต่นั้นมา
จนถึงปัจจุบัน๖๒ 

วุฒิการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ช้ันเปรียญธรรม ๓-๔-๕-๖-๗-๘-๙ ประโยค          
(อักษรย่อว่า ป.ธ. เช่น ป.ธ.๖) โดยผู้ส าเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในแต่ละช้ัน          
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ด าเนินการออกหนังสือส าคัญรับรองการศึกษาให้ โดยมีราย
มือช่ือนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ก ากับดูแลการบริหารงานของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และรายมือช่ือของแม่กองบาลีสนามหลวงประทับไว้เป็นส าคัญ 
สมตามนัยที่เป็นการศึกษาและการสอบสนามหลวงที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกประการ ส าหรับช้ัน
ประโยค ๑-๒ (ป. ๑-๒) ในหนังสือส าคัญรับรองการศึกษา หรือประกาศนียบัตร จะมีรายช่ือของแม่
กองบาลีสนามหลวงและของผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประทับไว้เป็นส าคัญ  
หนังสือส าคัญรับรองการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลขีองช้ันประโยค ๑-๒ และเปรียญธรรม ๓-๔-
๕-๖-๗-๘ ประโยค เรียกว่า ประกาศนียบัตร และของช้ันเปรียญธรรม ๙ ประโยค เรียกว่า ปริญญา
บัตร๖๓ 

หลักสูตรการเรียนการสอนพระปรยิัติธรรมแผนกบาลี ในปัจจุบันใช้หนังสือต าราเรียนรวม
เป็นวิชาหลักได้ ๔ วิชา แยกเป็นรายวิชาย่อยได้ ๗ วิชา ในแต่ละประโยคมีไม่เกิน ๔ วิชา ตั้งแต่ 
ระดับช้ันประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ป.ธ. ๙ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีดังนี้    

                                                             
๖๒ สนามหลวงแผนกบาลี, เรื่องสอบบาลี พ.ศ. ๒๕๔๖, (กรุงเทพมหานคร : อาทรการพิมพ์, ๒๕๔๖), 

หน้า ๙๐. 
๖๓ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, พิธีมอบรางวัลส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมดีเด่น  

ปีการศึกษา ๒๕๕๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๓), หน้า ๖๖-๖๗. 



๔๙ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในปัจจุบันใช้หนังสือต าราเรียนรวม
เป็นวิชาหลักได้ ๔ วิชา แยกเป็นรายวิชาย่อยได้ ๗ วิชา ในแต่ละประโยคมีไม่เกิน ๔ วิชา ตั้งแต่
ระดับช้ันประโยค ๑ - ๒ ถึง ประโยค ป.ธ. ๙ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีดังนี้ 

๑. หลักสูตรช้ันประโยค ๑-๒ มี ๒ วิชา 
  ๑.๑) วิชาแปลมคธเป็นไทย ทั้งการแปลโดยพยัญชนะและแปลโดยอรรถ ใช้หลักสูตร

หนังสือธัมมปทัฏฐกถาภาค ๑-๔ 
  ๑.๒) วิชาบาลีไวยกรณ์ ใช้หลักสูตรหนังสือบาลีไวยากรณ์ จ านวน ๔ เล่ม ได้แก่    

๑.นาม-อัพยยศัพท์ ๒. อาขยาต-กิตก์ ๓.สมาส-ตัทธิต ๔. สมัญญาภิธาน-สนธิ 
๒. หลักสูตรช้ันประโยค  ๓ มี ๔ วิชา 
  ๒.๑) วิชาแปลมคธเป็นไทย ทั้งการแปลโดยพยัญชนะและแปลโดยอรรถ ใช้หลักสูตร

หนังสือธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๕-๘ 
  ๒.๒) วิชาสัมพันธ์ไทย ใช้หลักสูตรหนังสือธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๕-๘ 
   ๒.๓) วิชาบาลีไวยกรณ์ ใช้หลักสูตรหนังสือบาลีไวยากรณ์ จ านวน ๔ เล่ม 

ได้แก่ ๑. นาม-อัพยยศัพท์ ๒. อาขยาต-กิตก์ ๓.สมาส-ตัทธิต ๔. สมัญญาภิธาน-สนธิ 
  ๒.๔)  วิชาบุรพภาค ข้อเขียนภาษาไทย โดยแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบ ลักษณะ 

วรรคตอน การย่อหน้า และหลักภาษาไทยตามสมัยนิยม หลักสูตรให้หนังสือที่ควรรู้เช่น จดหมายทาง
ราชการ ประกาศ เป็นต้น  

๓. หลักสูตรช้ันประโยค ๔ มี ๒ วิชา 
  ๓.๑) วิชาแปลไทยเป็นมคธ ใช้หลักสูตรหนังสือธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๑ 
  ๓.๒) วิชาแปลมคธเป็นไทย ใช้หลักสูตรหนังสือมังคลัตถทีปนี ภาค ๑ 
๔. หลักสูตรช้ันประโยค ๕ มี ๒ วิชา  
  ๔.๑) วิชาแปลไทยเป็นมคธ ใช้หลักสูตรหนังสือธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๒-๔  
  ๔.๒) วิชาแปลมคธเป็นไทย ใช้หลักสูตรหนังสือมังคลัตถทีปนี ภาค ๒ 
๕. หลักสูตรช้ันไป ๖ มี ๒ วิชา 
  ๕.๑) วิชาแปลไทยเป็นมคธ ใช้หลักสูตรหนังสือธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๕-๘ 
  ๕.๒) วิชาแปลไทยเป็นมคธ ใช้หลักสูตรสมันตปาสาทิกา ภาค ๓ 
๖. หลักสูตรช้ันไป ๗ มี ๒ วิชา 
  ๖.๑) วิชาแปลไทยเป็นมคธ ใช้หลักสูตรหนังสือมังคลัตถทีปนี ภาคที่ ๑ 
  ๖.๒) วิชาแปลไทยเป็นมคธ ใช้หลักสูตรหนังสือสมันตปาสาทิกา ภาคที่ ๑-๒  
๗. หลักสูตรช้ันประโยค ๘ มี ๓ วิชา    



๕๐ 

 

  ๗.๑)  วิชาแต่งฉันท์ภาษามคธ แต่งฉันท์เป็นภาษามคธ ๖ ฉันท์ในจ านวน ๖ ฉันท์ 
ได้แก่ ปัฐยาวัตร อินทรวิเชียร อุเปนทรวิเชียร อินทรวงศ์ วังสัฏ ฐะ และ วสันตดิลก ข้อความหรือ
ข้อสอบแล้วแต่กรรมการจะก าหนดให้ 

  ๗.๒) วิชาแปลไทยเป็นมคธ ใช้หลักสูตรหนังสือสมันตปาสาทิกา ภาค ๑ 
  ๗.๓) วิชาแปลมคธเป็นไทย ใช้หลักสูตรหนังสือวิสุทธิมรรค 
๘. หลักสูตรช้ันประโยค ๙  มี ๓ วิชา 
  ๘.๑ วิชาแต่งไทยเป็นมคธ แต่งมคธจากภาษาไทยล้วน ข้อความแล้วแต่กรรมการ    

จะก าหนดให้  
  ๘.๒) วิชาแปลไทยเป็นมคธ ใช้หลักสูตรหนังสือวิสุทธิมรรค 
  ๘.๓) วิชาแปลมคธเป็นไทย ใช้หลักสูตรหนังสือภิธัมมัตถวิภาวินี๖๔ 
การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมบาลีของคณะสงฆ์ไทย และจัดระบบการเรียน      

การสอนโดยก าหนดเวลาการเปิด-ปิดภาคเรียน พระปริยัติธรรมแผนกบาลี ออกเป็น ๓ ภาค คือ 
  ๑. ภาควิสาขะ เริ่มตั้งแต่ ข้ึน ๑ ค่ า เดือน ๖ จนถึง ข้ึน ๙ ค่ า เดือน ๘ 
  ๒. ภาคพรรษา เริ่มตั้งแต่แรม ๙ ค่ า เดือน ๑๒ จนถึง ข้ึน ๑๓ ค่ า เดือน ๑๑ 
  ๓. ภาคปวารณา เริ่มตั้งแต่ข้ึน ๑ ค่ า เดือน ๑๒ จนถึง แรม ๑๓ ค่ า เดือน ยี่ (๒) 
การเรียนในแต่ละสัปดาห์ (วาร) จะถือเอาวันข้างขึ้น-แรม/เดือน ทางจันทรคติเป็นเกณฑ์ 

กล่าวคือ เรียนตั้งแต่ ๑-๖ ค่ า และตั้งแต่ ๘-๑๓ ค่ า ปิดเรียนประจ าสัปดาห์ คือ วันโกน-วันพระ (๗- ๘ 
ค่ า และ ๑๔-๑๕ ค่ า) และมีการปิดเรียนในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
เข้าพรรษา-ออกพรรษา วันสอบธรรมสนามหลวง วันส าคัญของชาติ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่
แห่งชาติ นอกจากนี้ อาจจะปิดเรียนในเทศกาลส าคัญของทางวัด เช่น วันเทศน์มหาชาติ วันรับกฐิน 
เป็นต้น๖๕ 

องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนอีกอย่างหนึ่ง คือ สื่อการเรียนการสอน        
การเรียนการสอนจะบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรจ าเป็นจะต้องอาศัยสื่อการเรียนการ
สอนหรือวัสดุอุปกรณ์การสอน  สื่อการเรียนจึงมีบทบาทส าคัญต่อการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือช่วยให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจรงิ จากการได้เห็นสื่อวัสดุทีผู่้สอนน ามาเปรียบเทยีบ ท าให้ผู้เรียนไดร้บั
ประสบการณ์ที่เป็นรปูประธรรม การใช้สื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพน้ัน ครูผู้ใช้
สื่อต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะพื้นฐานประกอบกันหลายด้านเกี่ยวกับก ารใช้สื่อ           

                                                             
๖๔ สนามหลวงแผนกบาลี, เรื่องสอบบาลีของสนามหลวงแผนกบาลี, (กรุงเทพมหานคร : อาทรการ

พิมพ์, ๒๕๕๔), หน้า ๑๑๗-๑๑๘. 
๖๕ พระธรรมปัญญาภรณ์ (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.๙) และพระมหาทองดี ปัญฺญาวชิโร (ป .ธ.๙), 

การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี, หน้า ๑๖๓-๑๖๔. 



๕๑ 

 

เช่น การเลือกสื่อการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเลือกสื่อที่สัมพันธ์กับ
จุดมุ่งหมายและเรื่องที่จะสอน สื่อต้องเหมาะสมกับความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน เหมาะสมกับ
วัย และระดับช้ันของผู้เรียน ที่ส าคัญสื่อนั้นต้องน่าสนใจทันสมัยและไม่ซับซ้อน หรือจะเป็นสื่อที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการผลิตก็ได้  

ในส่วนของครูผู้สอนจะต้องเข้าใจลกัษณะของสือ่การสอนชนิดต่างๆ ว่าเร้าความสนใจของ
ผู้เรียน ในปัจจุบันการเรียนการสอนภาษาบาลี โดยส่วนใหญ่สื่อการสอนจะเป็นต าราเรียนเป็นหลัก 
และเทปบันทึกเสียงแปลหนังสอื ส่วนที่เป็นสื่อเทคโนโลยีก็มีบา้งบางส านักเรยีน โดยเฉพาะส านักเรียน
ที่ใหญ่ๆ มีจ านวนนักเรียนมาก และส านักเรียนมีงบประมาณเพียงพอ ในปัจจุบันสื่อการเรียนการสอน
วิชาภาษาบาลีนั้น ส่วนใหญ่ครูผู้สอนไม่ได้น าสื่อการสอนมาประกอบการเรียนการสอนมาก นัก      
ส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือเรยีนในวิชาน้ันๆ เช่น หนังสือบาลีไวยากรณ์ หนังสือธรรมบท เป็นต้น นอกนั้น
ก็เป็นเทปเสยีงวิชาแปลมคธเป็นไทย คือ ส านวนที่บูรพาจารย์ได้จัดท าออกจ าหน่ายเป็นวิทยาทานบ้าง 
จัดท าไว้ใช้ภายในส านักเรียนของตนเองบ้าง นักเรียนต้องฟังเทปและแปลในใ จตามไปด้วย            
สื่อเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ แผ่นซีดี  ประกอบการสอน เปิดผ่านโปรเจคเตอร์ อธิบายถึงวิธีแปล 
วิธีเดินประโยค อธิบายถึงศัพท์ที่แปลยาก แต่ก็มีน้อยมาก บางส านักเรียนที่มีทุนมากหรือมีหน่วยงาน
สนับสนุนก็หาจัดซื้อมาเพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอน แต่ส่วนใหญ่ยังอาศัยการเรียนตามหนังสือ
เช่นเดิม๖๖ 

สื่อการศึกษา ประกอบด้วย อุปกรณ์ วัสดุ และวิธีการที่ใช้เป็นตัวกลางในกระบวนการ
เรียนการสอน ใช้สื่อสารเพื่อช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ๖๗ จึงนับ
ได้ว่าสื่อการสอนเป็นตัวกลางที่ใช้เป็นเครื่องมือหรือช่องทางส าหรับท าให้การสอนของผู้สอนส่งไปถึง
ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่ผุ้สอนวางไว้ได้เป็นอย่างดี๖๘ 

สรุปได้ว่า การจัดการศึกษาน้ันมีจุดหมุงหมายคือเผยแผพระพุทธศาสนา หลักสูตรที่ใชใน
อดีตคือพระไตรปฏก สวนในปจจุบันมีงานวิจัยช้ีใหเห็นถึง ปญหาและรูปแบบการ บริหารงานวิชาการ 
โดยเฉพาะโครงสรางการบริหารงานวิชาการที่เกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษา การบริหาร การเรียน
การสอน หลักสูตร และผลการเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีหรือความคิดเห็น ที่ตองการใหมีการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของพระภิกษุสามเณรตอไป 

                                                             
๖๖ พระมหาอุดร อุตฺตโร (มากดี), สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูส านักเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

บาลี ตามหลักกัลยาณมิตร, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา, (บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๑๑๒-๑๑๓. 

๖๗ อ านวย  เดชชัยศรี, สื่อการศึกษาพื้นฐาน, (กรุงเทพมหานคร : ฟิสิกส์เซนเตอร์, ๒๕๔๒), หน้า ๑. 
๖๘ กิตานันท์  มลิทอง, เทคโนโลยีการศึกษา และนวัตกรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๘๙. 



๕๒ 

 

 

ตารางท่ี ๒.๙ แสดงการสงัเคราะหก์ารจัดการศึกษาพระปรยิัติธรรมแผนกบาลีในปจัจบุัน 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
กิตานันท์  มลิทอง,  
(๒๕๔๓, หน้า ๘๙). 

จุดมุ่งหมายของการน าสื่อมาใช้ มีดังนี้ 
๑) น ามาใช้ในบทเรียน 
๒) น ามาใช้ประกอบการอธิบาย 
๓) น ามาเพิ่มพูนประสบการณ์ใหม่แกผู่้เรียน  
๔) น ามาสรปุบทเรียน 

พระธรรมปัญญาภรณ์ และพระ
มหาทองดี ปาวชิโร,  
(๒๕๔๘, หน้า ๑๖๓-๑๖๔). 

การเรียนในแต่ละสัปดาห์ (วาร) จะถือเอาวันข้างขึ้น-แรม/เดือน 
ทางจันทรคติเป็นเกณฑ์ กล่าวคือ       เรียนตั้งแต่ ๑-๖ ค่ า และ
ตั้งแต่ ๘-๑๓ ค่ า ปิดเรียนประจ าสัปดาห์ คือ วันโกน-วันพระ 
(๗- ๘ ค่ า        และ ๑๔-๑๕ ค่ า) และมีการปิดเรียนในช่วง
เทศกาลส าคัญ เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เข้าพรรษา-
ออกพรรษา วันสอบธรรมสนามหลวง วันส าคัญ     ของชาติ 
เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ 

พระมหาอุดร อุตฺตโร (มากด)ี,  
(๒๕๕๗, หน้า ๑๑๒-๑๑๓). 

ครูผู้สอนจะต้องเข้าใจลักษณะของสื่อการสอนชนิดต่างๆ ว่าเร้า
ความสนใจของผู้เรียนในปัจจุบัน การเรียนการสอนภาษบาลี
โดยส่วนใหญ่สื่อการสอนจะเป็นต าราเรียนเป็นหลัก และเทป
บันทึกเสียงแปลหนังสือ ส่วนที่เป็นสื่อเทคโนโลยีก็มีบ้างบาง
ส านักเรียน โดยเฉพาะส านักเรียนที่ใหญ่ๆ มีจ านวนนักเรยีนมาก 
และส านักเรียนมีงบประมาณเพียงพอ 

สนามหลวงแผนกบาลี,  
(๒๕๕๔, หน้า ๑๑๗-๑๑๘). 

การเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในปัจจุบันใช้
หนังสือต าราเรียนรวมเป็นวิชาหลักได้ ๔ วิชา แยกเป็นรายวิชา
ย่อยได้  ๗ วิชา ในแต่ละประโยคมี ไม่ เกิน ๔ วิชา ตั้งแต่ 
ระดับช้ันประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ป.ธ. ๙ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  

อ านวย  เดชชัยศรี,  
(๒๕๔๒, หน้า ๑). 

สื่อการศึกษา ประกอบด้วย อุปกรณ์ วัสดุ และวิธีการที่ใช้เป็น
ตัวกลางในกระบวนการเรียนการสอน ใช้สื่อสารเพื่อช่วยให้การ
เรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

  
  
  



๕๓ 

 

ตารางท่ี ๒.๙ แสดงการสังเคราะห์การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในปัจจุบัน (ต่อ) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สนามหลวงแผนกบาลี,  
(๒๕๔๖, หน้า ๙๐). 

ในปัจจุบันการศึกษาภาคปริยัติธรรมแผนกบาลีได้ด าเนินการ
จัดการตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการการศึกษาส่ง พ .ศ. 
๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีหลักสูตร และวิธีปฏิบัติพร้อมทั้งคุณภาพ
รวมถึงการสอบวัดผลและอื่นๆ และมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุก
ระดับช้ันเป็นผู้ควบคุมดูแลในระดับส านักเรียน และส านักศาสน
ศึกษา รูปแบบการบริหารการศึกษาก็ยังคงเป็นรูปแบบที่สืบ
เนื่องมาจากสมัยโบราณ คือกระบวนการศึกษาจะเน้นการสอบ
วัดผลความรู้โดยมีกองบาลีสนามหลวงเป็นผู้ด าเนินการเกี่ยวกับ
การสอบวัดผล ส่วนกระบวนการเรียนการสอนเป็นหน้าที่ของ
แต่ละส านักเรียนจะด าเนินการ 

ส า นั ก ง านพ ร ะ พุ ท ธ ศา ส น า
แห่งชาติ,  
(๒๕๕๓, หน้า ๖๖-๖๗). 

วุฒิการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ช้ันเปรียญธรรม ๓-๔-
๕-๖-๗-๘-๙ ประโยค (อักษรย่อว่า ป.ธ. เช่น ป.ธ.๖) โดย
ผู้ส าเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในแต่ละช้ัน 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ด าเนินการออกหนังสือ
ส าคัญรับรองการศึกษาให้ โดยมีรายมือช่ือนายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ก ากับดูแลการ
บริหารงานของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ส า นั ก ง านพ ร ะ พุ ท ธ ศา ส น า
แห่งชาติ, (๒๕๕๔, หน้า ๙). 

การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เป็นการจัดการศึกษา
ดั้งเดิมของคณะสงฆ์ไทยเป็นหลักสูตรส าหรับพระภิกษุสามเณร 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศึกษาหลักพุทธธรรมในพระไตรปิฎกซึ่ง
จารึกเป็นภาษาบาลี ปัจจุบันมีองค์กรของคณะสงฆ์ไทยคือกอง
บาลีสนามหลวงเป็นผู้บริหารจัดการศึกษาโดยการก าหนด
นโยบาย ก าหนดหลักสูตร และด าเนินการวัดและประเมินผล
ระดับประเทศ  

 

 



๕๔ 

 

๒.๔ แนวคดิเกี่ยวกบัหลกัอิทธบิาท ๔ 

๒.๔.๑ ความหมายของหลักอิทธิบาท  ๔ 
อิทธิบาท ๔ เป็นหลักค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะใช้หลักการและแนวคิดให้ประสบ

ผลส าเร็จตามหลักอิทธิบาท ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ใน พระไตรปิฎก เพื่อจะให้เป็นข้อปฏิบัติ        
หรือ เป็นแนวทางให้ประสบผลส าเร็จ หรือประกอบการงานก็ดีเมื่อต้องการสมาธิเพื่อให้กิจที่ท านั้ น
ด าเนินไปอย่างได้ผลดีก็พึงปลุกเร้าและชักจูงด้วยอิทธิบาท ๔  

พระพุทธองค์ได้ให้หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิบาท ๔ ในสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย 
มัชฌิมปัณณาสก์ ไว้ว่า สาวกทั้งหลายของเรา ผู้ปฏิบัติตามเจริญอิทธิบาท ๔ ประการ คือ ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้๖๙  

๑) เจริญอิทธิบาท อันประกอบไปด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากฉันทะ
ความเพียรสร้างสรรค์)  

๒) เจริญอิทธิบาทอันประกอบไปด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากวิริยะความ 
เพียรสร้างสรรค์)  

๓) เจริญอิทธิบาทอันประกอบไปด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากจิตตความ 
เพียรสร้างสรรค์  

๔) เจริญอิทธิบาทอันประกอบไปด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากวิมังสา 
สมาธิความเพียรสร้างสรรค์) ประการนั้นแล สาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลทุี่สุดแหง่อภิญญาและ 
อภิญญาบารมีอยู่ 

ดังนั้น พระพุทธองค์ได้ตรัสใน สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค๗๐ ว่า พระผู้มีพระภาคผู้
ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทรงบัญญัติอิทธิบาท ๔ ประการนี้ และ
เพื่อเพิ่มพูนความส าเร็จ เพื่อให้ช านาญในเรื่องความส าเร็จ เพื่อพลิกแพลงให้เกิดความส าเร็จ 

อิทธิบาท ๔ เป็นหลักธรรมที่ไม่เคยล้าสมัย หรือหลักธรรมอันเป็นหลักแห่งความส าเร็จ       
หรือทางแห่งความส าเร็จ ๔ ประการ ที่ในปัจจุบันแม้เราจะหลงลืมกันไปบ้างว่าคืออะไร แต่ถ้าหากได้
ย้อนร าลึกกันบ้างว่ามีอะไร และคืออะไร จะเห็นได้ว่าหลักธรรมอายุ ๒ พันกว่าปีนี้ ไม่มีคราวใดที่จะ
เรียกว่าล้าสมัย 

๑) ฉันทะ เพราะเหตุว่าทรงรักสิ่งที่ทรงท า จึงได้ท าสิ่งที่ท าอยู่ในขณะนี้  
๒) วิริยะ คือความพากเพียร ความพยายามไม่ย่อท้อ  
๓) จิตตะ คือความเอาพระทัยจดจ่อในสิ่งที่ทรงท า เพราะฉะนั้นท่านจึงท าได้ 

                                                             
๖๙ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๔๗/๒๙๒. 
๗๐ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๘๗/๒๑๙ 



๕๕ 

 

๔) วิมังสา ท างานแล้วไม่ทิ้ง คอยตรวจสอบ ทบทวน ไตร่ตรอง พิจารณา  
ดังนั้น หลักความส าเร็จ ปฏิบัติตามหลักธรรมที่จะน าไปสูค่วามส าเรจ็แห่งกิจการที่เรียกว่า 

อิทธิบาท (ธรรมให้ถึงความส าเร็จ) ซึ่งมี ๔ ข้อ คือ  
๑) ฉันทะ : รักงาน (การเห็นคุณค่า ความรัก ความพอใจ) คือ มีใจรัก พอใจจะท าสิ่งนั้น         

และท าด้วยใจรัก ต้องการท าให้เป็นผลส าเร็จอย่างดีแห่งกิจหรืองานที่ท ามิใช่สักว่าท าพอให้เสร็จๆ       
หรือ เพียงเพราะอย่างได้รางวัลหรือผลก าไร  

๒) วิริยะ : สู้งาน (ความเพียร เห็นเป็นความท้าทาย ใจสู้ ขยัน) คือ พากเพียรท า ขยัน           
หมั่นประกบ หมั่นกระท าสิ่งนั้นด้วยความพยายามเข้มแข็งอดทน เอาธุระ ไม่ทอดทิ้ง ไม่ท้อถอย    
ก้าวไปข้างหน้าจนกว่าจะส าเร็จ  

๓) จิตตะ : ใส่ใจงาน (ความคิด อุทิศตัวต่องาน ใจจดจ่อ จริงจัง) คือ เอาจิตฝักใฝ่ ตั้งจิต
รับรู้ในสิ่งที่ท า และท าสิ่งนั้นด้วยความคิดไม่ปล่อยจิตใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอย ใช้ความคิดในเรื่องนั้น
บ่อยๆ เสมอๆ ท ากิจหรืองานนั้นอย่างอุทิศตัวอุทิศใจ  

๔) วิมังสา : ท างานด้วยปัญญา (ไตร่ตรอง พิสูจน์ ทดสอบ ตรวจตรา ปรับปรุงแก้ไข) ใช้
ปัญญาสอบสวน คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อน 
เกินเลยบกพร่องขัดข้องในสิ่งที่ท าน้ัน โดยรู้จักทดลอง วางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น 
เพื่อจัดการและด าเนินงานนั้นให้ได้ผลดีย่ิงข้ึนไป๗๑ 

ตามหลักพุทธศาสนากล่าวไว้ว่าผู้หวังความเจริญควรปฏิบัติในธรรมอันเป็นเครื่องน าไปสู่
ความเจริญ หรือส าเร็จตามความประสงค์ ค าแปลของอิทธิบาท ๔ มี ๒ ทาง คือ หนึ่ง แปลว่า        
ข้อปฏิบัติที่ให้รู้ฤทธ์ิ (Basic of Psychic Power) อีกอย่างหนึ่งแปลว่า ข้อปฏิบัติที่ให้บรรลุถึง
ความส าเร็จ (Low of Success)๗๒ อิทธิบาท ๔ อธิบายเป็น ๒ นัย คือ นัยแห่งพระสูตรและนัยแห่ง
พระอภิธรรมจะแสดงหนักไปทางโลกุตตระ ในที่นี้เป็นการแสดงตามนัยแห่งพระสูตร ความหมายของ
อิทธิบาท มีดังนี้ ความพอใจ การท าความพอใจ ความใคร่เพื่อจะท า ความฉลาด ความพอใจในธรรม 
นี้เรียกว่า ฉันทะ ความปรารถนาความเพียรทางใจ ความขะมักเขม้น ความบากบั่น ความตั้งหน้า 
ความพยายาม ความอุตสาหะ ความอดทน ความเข้มแข็ง ความหมั่น ความก้าวไปอย่างไม่ท้อถอย 
ความไม่ทอดทิ้งฉันทะ ไม่ทอดทิ้งธุระ ความประคับประคองธุระไว้ด้วยดี วิริยะ วิริยินทรีย์ วิริยพละ 

                                                             
๗๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๔๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

กรมศาสนา, ๒๕๔๕), หน้า ๔๐. 
๗๒ สุชีพ ปุญญานุภาพ, คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๑๙.    



๕๖ 

 

สัมมาวายามะ นี้เรียกว่า วิริยะ จิต มโน มานัส มโน วิญญาณธาตุนี้เรียกว่า จิต ปัญญา กิริยา ที่รู้ชัด 
ความไม่หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ นี้เรียกว่า วิมังสา๗๓ 

ธรรมที่เป็นเหตุให้ประสบความส าเร็จมี ๔ อย่าง คือ ฉันทะ มีความพอใจ มีใจรัก คือ 
พอใจที่จะท าสิ่งนั้น และท าด้วยใจรัก ต้องการท าให้เป็นผลส าเรจ็อย่างดีแห่งกจิกรรมหรอืงานที่ท ามิใช่
สักว่าท าให้เสร็จๆ หรือเพียงเพราะอยากได้รางวัลหรือผลก าไร วิริยะ พากเพียรท า คือ ขยันหมั่น 
ประกอบหมั่น กระท าสิ่งนั้น ด้วยความพยายามเข็มแข็งอดทน เอาธุระไม่ทอดทิ้ง ไม่ท้อถอย จิตตะ 
เอาใจฝักใฝ่ คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท าน้ันด้วยความคิดไม่ปล่อยใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยใช้ความคิดเรื่องนั้น
บ่อยๆ เสมอๆ วิมังสา ใช้ปัญญาสอบสวน คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล 
และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนเกินเลยบกพร่องขัดข้อง เป็นต้น แปลให้ง่ายตามล าดับว่า “มีใจรัก 
พากเพียรท า เอาจิตฝักใฝ่ใช้ปัญญาสอบสวน”๗๔                            

สูตรส าเร็จของชีวิตตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า จิตเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลาย          
จิตประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลาย สิ่งทั้งหลายส าเร็จได้ด้วยจิต เพราะฉะนั้น ความส าเร็จจึงอยู่ที่ใจ ไม่ว่าเรา
จะต้องการอะไรหากเราต้ังใจก าหนดจิตไว้มั่นคง ทุกสิ่งจะ ส าเร็จได้ดังใจ และอิทธิบาท ๔ ให้ถึงข้ัน 
คือ ท าสิ่งต่างๆ ด้วยใจรัก ด้วยความพากเพียร ด้วยใจจดจ่อ และใช้ปัญญาไต่สวนอย่างสม่ าเสมอ แล้ว
ความส าเร็จจะไม่หนีไปไหน๗๕ อิทธิบาท ๔ เป็นหลักธรรมค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนาที่เป็นทางแห่ง
ความส าเร็จให้สามารถปฏิบัติงานได้ผลส าเรจ็ตามความประสงค์ มี ๔ ประการ เป็นหลักธรรมทีน่ าไปสู่
ความส าเร็จในการกระท ากิจการงานหรือการอาชีพ ประการแรก อิทธิบาท แปลความว่า ทางแห่ง
ความส าเร็จ กล่าวคือ ข้อปฏิบัติให้บรรลุความส าเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพน่ันเอง๗๖ 

สรุปได้ว่า อิทธิบาท ๔ เป็นหลักธรรมที่ท าให้ประสบความส าเร็จเป็นบันไดแห่งความสุข
และความส าเร็จ คนเราเมื่อมีความรักความพอใจ ขยันหมั่นเพียรความเอาใจใส่ใคร่ครวญอยู่เสมอการ
ท างานย่อมมีประสิทธิภาพและคนท างานก็ย่อมมีความสุข 

 
 

                                                             
๗๓ ปัญญา ใช้บางยาง, ธรรมาธิบายหลักธรรมในพระไตรปิฎก , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 

ธรรมสภา, ๒๕๔๘), หน้า ๕๐. 
๗๔ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัท 

สหธรรมมิกจ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๘๔๒. 
๗๕ สนอง วรอุไร, ท าชีวิตให้ได้ดีและมีสุข, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์อัมรินทร์ , 

๒๕๕๐), หน้า ๙๗. 
๗๖ พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), ความส าเร็จ หลักธรรมสู่ความส าเร็จและสันติสุข , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๕), หน้า ๙. 



๕๗ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๐ แสดงการสังเคราะห์ความหมายของหลักอทิธิบาท  ๔ 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ปัญญา ใช้บางยาง, (๒๕๔๘, หน้า ๕๐). อิทธิบาท ๔ อธิบายเป็น ๒ นัย คือ นัยแห่งพระสูตรและ

นัยแห่งพระอภิธรรมจะแสดงหนักไปทางโลกุตตระ 
ความหมายของอิทธิบาท มีดังนี้ ความพอใจ การท าความ
พอใจ ความพอใจในธรรม เรียกว่า ฉันทะ ความอุตสาหะ 
ความอดทน เรียกว่า วิริยะ จิต มโน วิญญาณธาตุ เรียกว่า 
จิต ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด สัมมาทิฏฐิ เรียกว่า วิมังสา 

ปริญญ์ จงวัฒนา,  
(๒๕๕๐, หน้า ๑๔๔ – ๑๔๕). 

คุณธรรม ๔ ประการที่เป็นฐานน าไปสู่ ความส าเร็จ ดังนี้    
   ๑)  ฉันทะ ความพอใจ ความพึงใจที่จะกระท ากิจใดๆ 
เพื่อที่ให้ได้รับผลส าเร็จตาม ปรารถนา   
   ๒) วิริยะ ความเพียร คือ มี พึงใจ กระท าแล้วให้ส าเร็จ
ลุล่วงตามปรารถนา  
   ๓) จิตตะ จิตจดจ่อ คือ มีสติ มีสมาธิ ไม่หันเหไปทางอื่น 
การกระท ากิจนั้นๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปตามปรารถนา   
   ๔) วิมังสา ความไตร่ตรอง ทดสอบ ทดลอง พินิจ
พิจารณา จนสามารถประสบกับความส าเร็จได้ตาม 
ปรารถนาตั้งใจ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  
(๒๕๔๖, หน้า ๘๔๒). 

ธรรมที่เป็นเหตุใหป้ระสบความส าเร็จมี ๔ อย่าง คือ ฉันทะ 
มีความพอใจ มีใจรัก วิริยะ พากเพียรท า จิตตะ เอาใจ
ฝักใฝ่ วิมังสา ใช้ปัญญาสอบสวน แปลให้ง่ายตามล าดับว่า 
“มีใจรัก พากเพียรท า เอาจิตฝักใฝ่ใช้ปัญญาสอบสวน” 

พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), 
(๒๕๔๕, หน้า ๙). 

อิทธิบาท ๔ เป็นทางแห่งความส าเรจ็ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ผลส าเร็จตามความประสงค์ มี ๔ ประการ เป็น
หลักธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จในการกระท ากิจการงาน
หรือการอาชีพ กล่าวคือ ข้อปฏิบัติให้บรรลุความส าเร็จ
ด้วยดีมีประสิทธิภาพน่ันเอง 

 
 
 
 



๕๘ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๐ แสดงการสงัเคราะห์ความหมายของหลกัอิทธิบาท ๔ (ต่อ) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 
(๒๕๔๕, หน้า ๔๐). 
 

หลักธรรมที่จะน าไปสู่ความส าเร็จแห่งกิจการที่เรียกว่า 
อิทธิบาท (ธรรมให้ถึงความส าเร็จ) ซึ่งมี ๔ ข้อ คือ  
  ๑) ฉันทะ : รักงาน (การเห็นคุณค่า ความรัก ความพอใจ)  
  ๒) วิริยะ : สู้งาน (ความเพียร เห็นเป็นความท้าทาย ใจสู้ 
ขยัน)  
  ๓) จิตตะ : ใส่ใจงาน (ความคิด อุทิศตัวต่องาน ใจจดจ่อ 
จริงจัง)  
  ๔) วิมังสา : ท างานด้วยปัญญา (ไตร่ตรอง พิสูจน์ 
ทดสอบ ตรวจตรา ปรับปรุงแก้ไข) 

สนอง  วรอุไร, (๒๕๕๐, หน้า ๙๗). พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า จิตเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลาย จิต
ประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลาย สิ่งทั้งหลายส าเร็จได้ด้วยจิต 
เพราะฉะนั้น ความส าเร็จจึงอยู่ที่ใจ ทุกสิ่งจะ ส าเร็จได้ดัง
ใจ และอิทธิบาท ๔ ให้ถึงข้ัน คือ ท าสิ่งต่างๆ ด้วยใจรัก 
ด้วยความพากเพียร ด้วยใจจดจ่อ และใช้ปัญญาไต่สวน
อย่างสม่ าเสมอ แล้วความส าเร็จจะไม่หนีไปไหน 

สุชีพ ปุญญานุภาพ, (๒๕๔๑, หน้า ๑๙).    ค าแปลของอิทธิบาท ๔ มี ๒ ทาง คือ หนึ่ง แปลว่า ข้อ
ปฏิบัติที่ให้รู้ฤทธ์ิ (Basic of Psychic Power) อีกอย่าง
หนึ่งแปลว่า ข้อปฏิบัติที่ให้บรรลุถึงความส าเร็จ (Low of 
Success) 

สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย, (๒๕๕๐, หน้า ๒๓๘). อิทธิบาท ๔ คุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่ง
หมาย หรือหนทางแห่งการด าเนินชีวิตไปสู่ความส าเร็จ 
ความถูกต้อง และการเข้าถึงประโยชน์สุข นอกจากนี้อิทธิ
บาทยัง เป็นธรรมที่ อนุ โลมได้ ว่ามีจุดมุ่ งหมาย เพื่ อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่การงานของบุคคล เช่น 
ประสบความส าเร็จทางด้านการเรียน การประกอบอาชีพ
การด ารงชีวิต เป็นต้น 

 
 
 



๕๙ 

 

๒.๔.๒ องค์ประกอบของอิทธิบาท ๔ 
องค์ประกอบของอิทธิบาท ๔ ในความหมายของพุทธศาสนานั้นมีการกล่าว เอาไว้อย่าง

มากมาย แต่หลักๆ แล้วจะมีความหมายความหมายที่เป็นแก่นแท้ในการปฏิบัติเพื่อให้เห็นชอบเพียง  
๔ อย่าง ดังนี้ 

๑. ฉันทะ แปลว่า ความพอใจ ได้แก่ ความมีใจรักใคร่สิ่งที่ท า และพอใจใฝ่รักในจุดหมาย
ของสิ่งที่ท าน้ัน อยากท าสิ่งนั้นๆ ให้ส าเร็จ อยากให้งานนั้นหรือสิ่งนั้นบรรลุ พูดง่ายๆ ว่ารักงานและรัก 
จุดหมายของงาน พูดให้ลึกลงไปในทางธรรมว่าความรักความใฝ่ใจปรารถนาต่อภาวะดีงามเต็มเปี่ยม 
สมบูรณ์ของสิ่งนั้นๆ ของงานนั้น อยากท าให้ส าเร็จผลตามจุดหมายที่ดีงามนั้นเมื่อเห็นสิ่งนั้นหรืองาน 
นั้นก าลังเดินหน้าไปสู่จุดหมายก็เกิดปีติเป็นความเอิบอิ่มใจ ครั้นสิ่งหรืองานที่ท านั้นบรรลุจุดหมาย       
ก็รับโสมนัสเป็นความฉ่ าช่ืนใจที่พร้อมด้วยความรู้สึกโปร่งโล่งผ่องใสเบิกบานแผ่ออกไปเป็นอิสระ      
ไร้ ขอบเขต  

ถ้าสามารถปลุกเร้าฉันทะให้เกิดอย่างแรงกล้า เกิดความรักในคุณค่าความดีงาม           
ความสมบูรณ์ของสิ่งนั้นหรือจุดหมายนั้นอย่างเต็มที่แล้ว คนก็จะทุ่มเทชีวิตและจิตใจอุทิศให้แก่สิ่งนั้น
เมื่อรักแท้ก็มอบใจให้อาจถึงขนาดยอมสละชีวิตเพื่อสิ่งนั้นได้ เมื่อมีฉันทะน าแล้วก็ต้องการท าสิ่งนั้นให้
ดีที่สุดให้ส าเร็จผลอย่างดีที่สดุของสิง่นั้นของงานนั้นไม่หว่งพะวงกับสิ่งล่อเรา้หรอืผลตอบแทนทั้งหลาย 
จิตใจก็มุ่งแน่วแน่มั่นคงในการด าเนินสู่จุดหมาย เดินเรียบสม่ าเสมอ ไม่ซ่าน ไม่ส่าย ฉันทสมาธิจึง
เกิดข้ึนโดยนัยน้ี และพร้อมกับปธานสังขาร คือ ความเพียรสร้างสรรค์ก็ย่อมเกิดควบคู่มาด้วย 

๒. วิริยะ แปลว่า ความอาจหาญ แกล้วกล้า บากบั่น ก้าวไป ใจสู้ ไม่ย่อท้อไม่หว่ันกลัวต่อ 
อุปสรรคและความยากล าบาก เมื่อคนรู้ว่าสิ่งใดมีคุณค่าควรแก่การบรรลุถึง ถ้าวิริยะเกิดข้ึนแก่เขาแล้ว 
แม้ได้ยินว่าจุดหมายนั้นจะลุถึงได้ยากนัก มีอุปสรรคมาก หรืออาจใช้เวลาเท่านั้นปีเท่านี้เดือนเขาก็ไม่ 
ท้อถอย กลับเห็นเป็นสิ่งท้าทายที่เขาจะเอาชนะให้ได้ท าให้ส าเร็จ คนที่มีความเพียร เท่ากับมีแรงหนุน 
เวลาท างานหรือปฏิบัติธรรมก็ตาม จิตใจจะแน่วแน่มั่นคง พุ่งตรงต่อจุดหมาย สมาธิก็เกิดข้ึนได้ 
เรียกว่าเป็นวิริยสมาธิ พร้อมทั้งมีปธานสังขาร คือ ความเพียรสร้างสรรค์เข้าประกอบคู่ไปด้วยกัน  

๓. จิตตะ แปลว่า ความคิดจดจ่อ หรือเอาใจฝักใฝ่ ได้แก่ ความมีจิตผูกพัน จดจ่อเฝ้าคิด
เรื่องนั้นใจอยู่กับงานนั้น ไม่ปล่อย ไม่ห่างไปไหน ถ้าจิตตะเป็นไปอย่างแรงกล้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
หรืองานอย่างใดอย่างหนึ่ง คนผู้นั้นจะไม่สนใจไม่รับรู้เรื่องอื่นๆ ใครพูดอะไรเรื่องอื่นๆ ไม่สนใจ แต่ถ้า 
พูดเรื่องงานนั้นจะสนใจเป็นพิเศษทันที บางทีจัดท าเรื่องนั้น งานนั้น ขลุกง่วนอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนไม่เอา
ใจใส่ร่างกายการแต่งเนื้อแต่งตัว อะไรเกิดข้ึนก็ไม่สนใจ เรื่องอื่นเกิดข้ึนใกล้ๆ บางที่ก็ไม่รู้ท าจนลืมวัน
ลืมคืน ลืมกินลืมนอน ความมีใจฝักใฝ่เช่นน้ีย่อมน าให้สมาธิเกิดข้ึน จิตจะแน่วแน่แนบสนิทในกิจที่ท า  
มีก าลังมากเฉพาะส าหรับกิจนั้น เรียกว่าเป็นจิตตสมาธิ พร้อมกันนั้นก็เกิดปธานสังขาร คือ ความเพียร 
สร้างสรรค์ร่วมสนับสนุนไปด้วย  



๖๐ 

 

๔. วิมังสา แปลว่า ความสอบสวนไตร่ตรอง ได้แก่ การใช้ปัญญาพิจารณาหมั่นใคร่ครวญ 
ตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อน เกินเลย บกพร่องหรือขัดข้อง เป็นต้น  ในกิจที่ท า    
รู้จักทดลองและคิดค้นหาทางแก้ไขปรบัปรุงข้อนี้เปน็การใช้ปัญญาชักน าสมาธิ ซึ่งจะเห็นได้ไม่ยากคนมี 
วิมังสาเป็นพวกชอบคิดค้นหาเหตุผล ชอบสอบสวนทดลอง เมื่อท าอะไรก็คิดพิจารณาทดสอบไป          
เช่นคิดว่าผลนี้เกิดจากสาเหตุอะไร ท าไมจึงเป็นอย่างนี้ ผลคราวนี้เกิดจากปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบ 
เหล่าน้ีเท่านั้น ลองเปลี่ยนองค์ประกอบนั้นแลว้ ไม่เกิดผลอย่างที่คาดหมาย เป็นเพราะอะไร จะแก้ไขที่
จุดไหน ฯลฯ เป็นเหตุให้จิตแน่วแน่แล่นดิ่งไปกับเรื่องที่พิจารณา ไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวก และมีก าลัง 
เรียกว่าวิมังสาสมาธิ ซึ่งจะมีปธานสังขาร คือ ความเพียรสร้างสรรค์เกิดมาด้วย เช่นเดียวกับสมาธิ         
ข้อ อื่นๆ๗๗ 

ในส่วนของนักวิชาการได้กล่าวถึงองค์ประกอบของอิทธิบาท ๔ ได้แก่  
๑. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น คือ เมื่อท าสิ่งใดก็ท าด้วยความพอใจด้วยความรักใน

สิ่งนั้น ท าสิ่งนั้นด้วยความเต็มใจ ไม่เบื่อหน่ายในกิจที่ท า ( เต็มใจ )  
๒. วิริยะ ความเพียรประกอบสิ่งนั้น คือ เมื่อท าสิ่งใดก็ท าด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วย

ความพยายาม เข้มแข้งอดทน ไม่ทอดทิ้งกิจที่ท าน้ัน (แข็งใจ)  
๓. จิตตะ ความเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น ไม่วางธุระ คือ เมื่อท าสิ่งใดท าด้วยความรู้จัก 

ไตร่ตรอง ท าด้วยปัญญา รู้จักพิจารณาใคร่ครวญ ตรวจหาสาเหตุด้วยความรอบคอบ (เข้าถึง)  
๔. วิมังสา ความหมั่นตรึกตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น เมื่อท าสิ่งใดท าด้วยความรู้จัก 

ไตร่ตรองรู้จักพิจารณาใคร่ครวญ รู้จักพินิจพิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบ (เข้าใจ) ๗๘  
อิทธิบาท ๔ คือ คุณธรรม ๔ ประการที่เป็นฐานน าไปสู่ความส าเร็จโดยมีองค์ประกอบ๗๙ 

ดังนี ้
๑. ฉันทะ ความพอใจ ความพึงใจที่จะกระท ากิจใดๆ เพื่อที่ให้ได้รับผลส าเร็จตาม

ปรารถนา   
๒ .วิริยะ ความเพียร คือ มีความขยันหมั่นเพียรที่จะกระท ากิจใดๆ ที่ได้ตั้งปรารถนาไว้

แล้วและได้มีความพอใจ พึงใจ กระท าแล้วให้ส าเร็จลุล่วงตามปรารถนา 

                                                             
๗๗ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๘๔๒ – ๘๔๔. 
๗๘ พิทูร  มลิวัลย์, แบบเรียนวิชาธรรมและนักธรรมชั้นตรี, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, 

๒๕๔๐), หน้า ๑๙ – ๒๐. 
๗๙ ปริญญ์ จงวัฒนา, พุทธธรรมเพื่อกัลยาณมิตร, หน้า ๑๔๔ – ๑๔๕. 



๖๑ 

 

๓. จิตตะ จิตจดจ่อ คือ มีสติ มีสมาธิ ในการที่จะกระท ากิจใดๆ ที่ตั้งปรารถนาไว้แล้วได้มี 
ความพอใจพึงใจก่อกิจกรรมนั้นแล้วได้ใช้ความเพียรพยายามแล้วก็ต้องใช้ก าลังใจ ก าลังความคิด 
ก าลังสติปัญญา และสมาธิ ไม่หันเหไปทางอื่น การกระท ากิจนั้นๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปตามปรารถนา   

๔. วิมังสา ความไตร่ตรอง ทดสอบ ทดลอง พินิจพิจารณา เมื่อกระท าสิ่งใดๆ แล้วย่อม 
ประสบปัญหาใหญ่บ้างเล็กบ้างก็ต้องใช้การใคร่ครวญพิจารณาถึงปัญหาต่างๆ เหล่านั้นด้วยอุบาย 
ปัญญา ตั้งข้อสมมติฐานเป็นเหตุเพื่อที่จะหาปัจจัยองค์ประกอบในสิ่งที่ตนรู้มาเป็นข้อเปรียบเทียบเชิง 
กระทบเพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้และท าการทดสอบทดลอง สามารถให้ผลได้จริงตาม 
ที่ตั้งข้อสมมุติหรือไม่กระท าซ้ าแล้วซ้ าอีกจนมีความแน่ใจจนสามารถประสบกับความส าเร็จได้ตาม 
ปรารถนาตั้งใจ 

สรุปได้ว่า องค์ประกอบของอิทธิบาท ๔ หมายถึง คุณธรรมที่ท าให้ประสบความส าเร็จ
ตามประสงค์ โดยหวังความส าเร็จในสิ่งใดต้องท าตนให้สมบูรณ์ด้วยสิ่งที่เรียกว่า อิทธิบาท มี ๔ 
ประการ คือ ฉันทะ (ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น) วิริยะ (ความเพียรประกอบ สิ่งนั้น) จิตตะ (ความเอา
ใจฝักใฝ่) วิมังสา (การหมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผล)  

ตารางท่ี ๒.๑๑ แสดงการสังเคราะห์องค์ประกอบของอิทธิบาท ๔ 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ปริญญ์ จงวัฒนา,  
(๒๕๕๐, หน้า ๑๔๔ – ๑๔๕). 

อิทธิบาท ๔ คือ คุณธรรม ๔ ประการที่เป็นฐานน าไปสู่
ความส าเร็จโดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
     ๑. ฉันทะ ความพอใจ ความพึงใจที่จะกระท ากิจใดๆ 
เพื่อที่ให้ได้รับผลส าเร็จตามปรารถนา   
     ๒ .วิริยะ ความเพียร คือ มีความขยันหมั่นเพียรที่จะ
กระท ากิจใดๆ ที่ได้ตั้งปรารถนาไว้แล้วและได้มีความพอใจ 
พึงใจ กระท าแล้วให้ส าเร็จลุล่วงตามปรารถนา 
     ๓. จิตตะ จิตจดจ่อ คือ มีสติ มีสมาธิ ในการที่จะกระท า
กิจใดๆ ที่ตั้ งปรารถนาไว้แล้วได้มีความพอใจพึงใจก่อ
กิจกรรมนั้นให้ส าเร็จลุล่วงไปตามปรารถนา   
๔. วิมังสา ความไตร่ตรอง ทดสอบ ทดลอง พินิจพิจารณา 
เมื่อกระท าสิ่งใดๆ แล้วย่อม ประสบปัญหาใหญ่บ้างเล็กบ้าง
ก็ต้องใช้การใคร่ครวญพิจารณาถึงปัญหาต่างๆ 

 
 
 



๖๒ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๑ แสดงการสังเคราะห์องค์ประกอบของอิทธิบาท ๔ (ต่อ) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 
(๒๕๔๒, หน้า ๘๔๒ – ๘๔๔). 

องค์ประกอบของอิทธิบาท ๔ ในความหมายของพุทธศาสนา
นั้นมีการกล่าว เอาไว้อย่างมากมาย แต่หลักๆ แล้วจะมี
ความหมายความหมายที่เป็นแก่นแท้ในการปฏิบัติเพื่อให้
เห็นชอบเพียง  ๔ อย่าง ดังนี ้
     ๑. ฉันทะ แปลว่า ความพอใจ ได้แก่ ความมีใจรักใคร่สิ่ง
ที่ท า และพอใจใฝ่รักในจุดหมายของสิ่งที่ท าน้ัน 
     ๒. วิริยะ แปลว่า ความอาจหาญ แกล้วกล้า บากบั่น 
ก้าวไป ใจสู้ ไม่ย่อท้อต่อ อุปสรรคและความยากล าบาก 
     ๓. จิตตะ แปลว่า ความคิดจดจ่อ หรือเอาใจฝักใฝ่ ได้แก่ 
มีจิตผูกพันจดจ่อ เฝ้าคิดเรื่องนั้นใจอยู่กับงานนั้น 
     ๔. วิมังสา แปลว่า ความสอบสวนไตร่ตรอง ได้แก่         
การใช้ปัญญาพิจารณาหมั่นใคร่ครวญ ตรวจตราหาเหตุผล 

พิทูร มลิวัลย,์ (๒๕๔๐, หน้า ๑๙–๒๐). องค์ประกอบของอิทธิบาท ๔ ได้แก่  
     ๑. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น คือ เมื่อท าสิ่งใดก็
ท าด้วยความพอใจด้วยความรักในสิ่งนั้น  
     ๒. วิริยะ ความเพียรประกอบสิ่งนั้น คือ เมื่อท าสิ่งใดก็
ท าด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความพยายาม  
     ๓. จิตตะ ความเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น ไม่วางธุระ คือ เมื่อ
ท าสิ่งใดท าด้วยความรู้จักไตร่ตรอง ท าด้วยปัญญา  
     ๔. วิมังสา ความหมั่นตรึกตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 

 

๒.๔.๓ หลักอิทธิบาท ๔ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
ในพระพุทธศาสนานั้น สมาธิที่เกิดจากฉันทะและความเพียรที่มุ่งมั่น เจริญอิทธิบาท 

ประกอบด้วย วิริยสมาธิปธานสังขารหมายถึง สมาธิที่เกิดจากวิริยะและความเพียรสร้างสรรค์             
เจริญ อิทธิบาทประกอบด้วย จิตตสมาธิปธานสังขาร หมายถึง สมาธิที่เกิดจากจิตตะและความเพียร 
สร้างสรรค์ เจริญอิทธิบาทประกอบด้วย วิมังสาสมาธิปธานสังขาร หมายถึง สมาธิที่เกิดจากวิมังสา 
และความเพียรสร้างสรรค์ เพราะฉะนั้น อิทธิบาท ๔ มีองค์ประกอบ๘๐ ดังนี้ ฉันทสมาธิ หมายถึง 
สมาธิที่เกิดจากฉันทะ วิริยะ หมายถึง การปรารภความเพียรทางใจ สัมมาวายามะ จิต หมายถึง มโน 
มานัส มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ความบากบั่น ความตั้งหน้า ความพยายาม ความอุตสาหะ             
ความ ทนทาน ความเข้มแข็ง ความก้าวไปอย่างไม่ท้อถอย ความไม่ทอดทิ้งธุระ ความประคับประคอง
ธุระไว้ ด้วยดี วิริยะ วิริยินทรย์ วิริยะพละสัมมาวายามะ วิมังสา หมายถึง ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ความไม่
หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฎฐิสมาธิหมายถึง ความตั้งอยู่แห่งจิต ความด ารงอยู่แห่งจิต ความไม่ส่าย
ไป แห่งจิต ความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิต ภาวะที่จิตไม่ส่ายไป ความสงบ สัมมาสมาธิ (สภาวะที่จิตมีอารมณ์ 
เดียว 

นอกจากนี้ องค์พระสัมมาสัมพทุธเจ้าได้ตรัสถึง อิทธิบาท ซึ่งได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนา
ที่ปรากฏในพระอภิธรรมปิฎก ดังนี้  

อิทธิบาท ๔ ได้แก่ ภิกษุในธรรมวินัยนี้๘๑  
๑) เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขาร  
๒) เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยสมาธิและปธานสังขาร  
๓) เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิและปธานสังขาร  
๔) เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและปธานสังขาร  

หลักธรรมที่ท าใหผู้้ปฏิบัติบรรลถึุงความส าเร็จทั้งในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงานต้อง
ประกอบด้วยคุณสมบัติตามหลักอิทธิบาททั้ง ๔ ประการ ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์
ได้ทรงปฏิบัติมาด้วยพระองค์เองและได้ทรงตรัสสั่งสอนให้พุทธบริษัทได้รู้และปฏิบัติตามจนเป็นที่
ประจักษ์ชัดแจ้งและเหน็จรงิตามค าสั่งสอนของพระองค์ ดังนั้นที่มาและความหมายของหลัก อิทธิบาท
จึงมีปรากฏตามในพุทธพจน์ ดังนี้  

อิทธิบาท ๔ ได้แก่ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทาสมาธิและปธานสังขาร  
๒. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยสมาธิและปธานสังขาร  
๓. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิและปธานสังขาร  

                                                             
๘๐ ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๔๗/๒๙๒. 
๘๑ ดูรายละเอียดใน อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๔๓๑ – ๔๖๕/๓๔๒ - ๓๕ 



๖๔ 

 

๔. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและปธานสังขาร๘๒ 
ในชนวสภสูตร สนังกุมารพรหม ได้กล่าวถึงการเจริญอิทธิบาท ๔ ประการ โดยพวกเทพ

ช้ันดาวดึงส์ได้กล่าวว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ทรงบัญญัติอิทธิบาท ๔ ประการนี้ แม้ที่ทรงบัญญัติไว้อย่างดีก็เพียงเพื่อเพิ่มพูนความส าเร็จ เพื่อให้
ช านาญในเรื่องความส าเร็จ เพื่อพลิกแพลงให้เกิดความส าเร็จภิกษุในธรรมวินัยนี้๘๓  

๑. เจริญอิทธิบาท คือฉันทสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่ เกิดจากฉันทะและความเพียร 
สร้างสรรค์)  

๒. เจริญอิทธิบาท คือวิริยสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากวิริยะและความเพียร 
สร้างสรรค์) 

๓. เจริญอิทธิบาท คือจิตตสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากจิตตะและความเพียร 
สร้างสรรค์)  
๔. เจริญอิทธิบาท คือวิมังสาสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากวิมังสาและความเพียร 
สร้างสรรค์)  
โดยเนื้อความในชนวสภสูตรดังที่ได้กล่าวมานี้ แสดงถึงอานิสงส์ของการเจริญอิทธิบาท

ธรรมเพื่อเพิ่มพูนความส าเร็จ เพื่อเพิ่มพูนความช านาญซึ่งก่อให้เกิดความส าเร็จ ตลอดทั้งการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จตามสมประสงค์ 

ในมหาปรินิพพานสูตร พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอานุภาพของอิทธิบาท ๔ ประการ 
ไว้ว่า อานนท์ กรุงราชคฤห์น่ารื่นรมย์ ภูเขาคิชฌกูฏน่ารื่นรม อิทธิบาท ๔ ผู้ใดผู้หนึ่งเจริญท าให้มาก
แล้ว ท าให้เป็นดุจยานแล้ว ท าให้เป็นที่ตั้งแล้ว ให้ตั้งมั่นแล้ว สั่งสมแล้ว ปรารภดี ผู้นั้นเมื่อมุ่งหวังพึง
ด ารงอยู่ได้หนึ่งกัลป์หรือเกินกว่าหนึ่งกัลป์ อิทธิบาท ๔ ตถาคตเจริญท าให้มากแล้วท าให้เป็นดุจยาแล้ว 
ท าให้เป็นที่ตั้งแล้ว ให้ตั้งมั่นแล้ว สั่งสมแล้ว ปรารภดีแล้ว ตถาคตเมื่อมุ่งหวังพึ่งด ารงอยู่ได้หนึ่งกัลป์
หรือเกินกว่าหนึ่งกัลป์๘๔ 

 
 
 
 
 
 

                                                             
๘๒ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๔๓๑/๓๔๒ 
๘๓ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๘๗/๒๑๘. 
๘๔ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๗๙/๑๒๗. 



๖๕ 

 

๒.๕ บริบทพืน้ทีก่ารวิจัย 

จังหวัดชลบุรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทยหรือริมฝั่งทะเลด้านตะวันออกของ
อ่าวไทย ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดชลบุรีโดยทั่วไป ฤดูร้อนไม่ร้อนจัด ฤดูหนาวไม่แห้งแล้งมาก    
มีฝนตกชุกสลับกับแห้งแล้ง บริเวณใกล้ภูเขามีฝนตกมากกว่าบริเวณใกล้ชายทะเล ลักษณะภูมิอากาศ
เป็นแบบมรสุมเมืองร้อน  มีพื้นที่ทั้ งจังหวัด ประมาณ ๔,๖๑๑,๘๒๙ ตารางกิ โลเมตร                  
หรือ ๒,๗๒๖,๙๕๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๕ ของพื้นที่ประเทศไทย๘๕  

จังหวัดชลบุรี มีจ านวนวัดทั้งสิ้น ๓๙๔ วัด ๖๗ ที่พักสงฆ์ แยกเป็น มหานิกาย จ านวน 
๓๗๒ วัด ธรรมยุต จ านวน ๒๒ วัด แบ่งเขตปกครองคณะสงฆ์ออกเป็น ๑๐ อ าเภอสงฆ์ ได้แก่                
๑) อ าเภอเมืองชลบุรี ๒) อ าเภอหนองใหญ่ ๓) อ าเภอพนัสนิคม ๔) อ าเภอบ้านบึง ๕) อ าเภอพานทอง 
๖) อ าเภอบ่อทอง ๗) อ าเภอศรีราชา ๘) อ าเภอบางละมุง ๙) อ าเภอสัตหีบ ๑๐) อ าเภอเกาะสีชัง 

มีส านักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี 
จ านวน ๕๐ ส านักเรียน โดยมีรายละเอียด๘๖ ดังนี ้

ตารางท่ี ๒.๑๒ แสดงรายช่ือส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลจีังหลัดชลบรุี 

ท่ี วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
๑ หนองใหญ่ศิริธรรม หนองใหญ ่ หนองใหญ ่ ชลบุร ี
๒ บุญญฤทธยาราม บ้านบึง บ้านบึง ชลบุร ี
๓ สิงห์ทองพรมวาส หนองชาก บ้านบึง ชลบุร ี
๔ วัดสวนน้ าตก หนองข้างคอก เมือง ชลบุร ี
๕ ใหม่ทรายมูล หนองปรือ พนัสนิคม ชลบุร ี
๖ ตาลล้อม เหมือง เมือง ชลบุร ี
๗ หลวงพรหมาวาส วัดหลวง พนัสนิคม ชลบุร ี
๘ เนินบุญญาราม ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุร ี
๙ เขาโป่งสะเก็ตพุฒาจารย์ ตะเคียนเตี้ย บางละมุง ชลบุร ี

๑๐ รังษีสุทธาวาส สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุร ี
๑๑ นาพร้าวเก่า สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุร ี
๑๒ บ ารุงราษฎร์ มะขามหย่ง เมือง ชลบุร ี

 
                                                             

๘๕ ข้อมูลพื้นฐาน แผนการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการด าเนินงานตามนโยบายส าคัญ, 
ส านักงานจังหวัดชลบุรี กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร, พฤษภาคม ๒๕๕๕. 

๘๖ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 



๖๖ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๒ แสดงรายช่ือส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลจีังหลัดชลบรุี (ต่อ) 

ท่ี วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
๑๓ หนองไทร หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุร ี
๑๔ ไร่หลักทอง ไร่หลักทอง พนัสนิคม ชลบุร ี
๑๕ ท่อใหญ่ หนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุร ี
๑๖ เขาดินวนาราม หนองขาม ศรีราชา ชลบุร ี
๑๗ หนองขาม หนองขาม ศรีราชา ชลบุร ี
๑๘ จรูญราษฎร์ ห้วยกะปิ เมือง ชลบุร ี
๑๙ เขาดินญาณนิมิต หัวถนน พนัสนิคม ชลบุร ี
๒๐ หนองกระดูกควาย ทุ่งขวาง พนัสนิคม ชลบุร ี
๒๑ ศรีวนาราม บางละมุง บางละมุง ชลบุร ี
๒๒ เนินสังข์สฤษฎาราม ไร่หลักทอง พนัสนิคม ชลบุร ี
๒๓ เนินหลังเต่า บ้านช้าง พนัสนิคม ชลบุร ี
๒๔ โป่งปากดง นาเริก พนัสนิคม ชลบุร ี
๒๕ หนองต าลึง หนองต าลึง พานทอง ชลบุร ี
๒๖ สังกะเปรียว ตะเคียนเตี้ย บางละมุง ชลบุร ี
๒๗ ถ้ ายายปริก ท่าเทววงค์ เกาะสีชัง ชลบุร ี
๒๘ หน้าพระธาตุ หน้าพระธาตุ พนัสนิคม ชลบุร ี
๒๙ ธรรมนิมิตต์ บ้านสวน เมือง ชลบุร ี
๓๐ ส านักบก ส านักบก เมือง ชลบุร ี
๓๑ หนองศรีสงวน ส านักบก เมือง ชลบุร ี
๓๒ ทุ่งเหียง หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุร ี
๓๓ เขาช่องลม เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุร ี
๓๔ วังตะโก หนองข้างคอก เมือง ชลบุร ี
๓๕ อ่างศิลา อ่างศิลา เมือง ชลบุร ี
๓๖ มาบสามเกลียว ดอนหัวฬ่อ เมือง ชลบุร ี
๓๗ เตาปูน เสม็ด เมือง ชลบุร ี
๓๘ ใหม่เกตุงาม บ้านปึก เมือง ชลบุร ี
๓๙ นาจอมเทียน นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุร ี

 



๖๗ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๒ แสดงรายช่ือส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลจีังหลัดชลบรุี (ต่อ) 

ท่ี วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
๔๐ เขาพุทธโคดม สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุร ี
๔๑ เจริญธรรม บ้านบึง บ้านบึง ชลบุร ี
๔๒ หนองล าดวนพรมศรี ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุร ี
๔๓ ป่าเขาพุวนาราม บางพระ ศรีราชา ชลบุร ี
๔๔ บ้านไร่ มาบโป่ง พานทอง ชลบุร ี
๔๕ กลาง มะขามหย่ง เมือง ชลบุร ี
๔๖ ชมพูแก้ว บ้านสวน เมือง ชลบุร ี
๔๗ ใหญ่อินทาราม บางปลาสร้อย เมือง ชลบุร ี
๔๘ อรัญญิกาวาส บ้านสวน เมือง ชลบุร ี
๔๙ ชัยมงคล หนองปรือ บางละมุง ชลบุร ี
๕๐ บ่อทองราษฎร์บ ารุง บ่อทอง บ่อทอง ชลบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๘ 

 

๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

๒.๖.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ จากการตรวจสอบเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องซึ่งมีอยู่มากมายหลายท่านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา ดังนี้ 

บัญชายุทธ นาคมุจลิน ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาศาสนาทายาทที่พึงประสงค์ใน 
พระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า สภาพการพัฒนาศาสนทายาทในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัด 
ขอนแก่น เป็นการพัฒนาในลักษณะการจดัการศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งเป็นการศึกษารูปแบบพิเศษมี 
๓ แผนก คือ แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาด าเนิน
ไปตามนโยบายรัฐและมหาเถรสมาคม มีส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกระทรวงศึกษาธิการ
คอยก ากับดูแลด้านหลักสูตร ด้านการวัดผลประเมินผลและการจัดสรรงบประมาณ ส่วนการบริหาร
จัดการให้เป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสในการพัฒนาศาสนทายาทให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต้องให้
ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะด้านวิชาการและการศึกษาเชิงพุทธโดยบูรณาการเข้ากับทฤษฎีไตรสิกขา
ของพระพุทธเจ้า ทฤษฎีแรงจูงใจและทฤษฎีบุคลิกภาพของนักจิตวิทยาสมัยใหม่ 

รูปแบบในการพัฒนาศาสนทายาทที่พึงประสงค์ในพระพุทธศาสนานั้น พบว่า นโยบาย
การจัดการศึกษายังขาดความเข้าใจในการน าทฤษฎีการศึกษาและทฤษฎีจิตวิทยามาใช้ในการสร้าง
แรงจูงใจสร้างความมุ่งที่จะศึกษาให้ส าเร็จ การศึกษาแผนกธรรมและแผนกบาลีเป็นการศึกษาเฉพาะ
ทางยังไม่บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ศาสนทายาทเกิดการ
เรียนรู้และประพฤติคนตามหลกัศีลาจารวัตรและการพัฒนาบุคลิกภาพยังไม่เป็นตามมาตรฐานที่สังคม
จะยอมรับได้ จึงได้เสนอรูปแบบพัฒนาใหม่ตามกระบวนการ PTCC Model มองผ่านระบบการ
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๓๘๗ 

พระมหาก าพล คุณงฺกโร (มาลัย) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการส านักเรียนพระปริญัติ
ธรรมแผนกบาลีจังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า แรงจูใจในการเรียนการสอนจะต้องมีรางวัล
ส าหรับนักเรียนผู้เรียนดีหรือสอบผ่านเพื่อเป็นส่วนในการสร้างแรงจูงใจส าหรับนักเรียน ยิ่งนักเรียนที่
เข้าสู่ระบบการศึกษาบาลีใหม่เมื่อเข้าเรียนแล้วจะรู้สึกว่าเรียนยาก หากไม่มีแรงจูงใจอื่นใดหรือไม่มี
รางวัลจะท าให้นักเรียนเกิดความย่อท้อในการเรียนได้ ดังนั้นต้องมีรางวัลให้กับนักเรียนที่เรียนดีและ
นักเรียนที่สอบผ่าน อีกประการหนึ่งต้องมีนิตยภัตส าหรับครูสอนอย่างเพียงพอ คือ ต้องจัดนิตยภัต
ให้กับครูสอนอย่างเหมาะสมเนื่องจากครูสอนต้องใช้เวลาในการสอนมากพอสมควร ซึ่งจะไม่สามารถ

                                                             
๘๗ บัญชายุทธ นาคมุจลิน, “รูปแบบการพัฒนาศาสนาทายาทที่พึงประสงค์ในพระพุทธศาสนา”, 

วิทยานิพนธ์ปริญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า บทคัดย่อ.   



๖๙ 

 

ได้รับลาภสักการหรือกิจนิมนต์ที่เกิดในวัดอาวาสได้ ดังนั้นส านักเรียนต้องจัดนิตยภัตถวายตามความ
เหมาะสมแก่ปัจจัย ๔ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรงุด้านแรงจูงใจในการเรยีนการสอนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีอมี ๒ ประการ คือ ควรหานักเรียนเข้าสู่ระบบ ผู้บริหารจะต้องแสวงหานักเรียนเข้าสู่ระบบ
เพราะการรอให้นักเรียนเข้ามาสมัครเรียนอาจจะใช้ไม่ได้ในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางการเรียนสูง 
เมื่อการศึกษาทางโลกพัฒนาไปมากมีการประชาสัมพันธ์จึงท าให้นักเรียนสนใจเรียนทางโลกมากกว่า
ทางธรรม ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเข้าหานักเรียนเพื่อช้ีแจงหลักการและความส าคัญเพื่อให้นักเรียนสนใจ
เรียนที่จะเข้ามาบวชเรียนศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาล ีและควรมีการอ านวยความสะดวกด้านการ
เรียนการสอนแก่นักเรียนและครูสอน เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่ผู้อ านวยการจะต้องอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ให้ครูสอนและนักเรียน จัดหาซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนรวมทั้งอาหาร
และที่พักให้เหมาะสม๘๘ 

มัทนา ถนอมศักดิ์ ได้วิจัยเรื่องรูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู๘๙ เพื่อทราบ      
๑) องค์ประกอบแรงจงูใจในการปฏิบัติงานของครู ๒) การปฏิบัติงานของครู และ ๓) รูปแบบแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของครู ผลการวิจัยพบว่า ๑. องค์ประกอบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 
ประกอบด้วย ๑) ผู้บังคับบัญชาและแนวทางการบริหารจัดการ ๒) ความต้องการความส าเร็จของ
บุคลากร๓) คุณลักษณะของบุคลากร ๔) ลักษณะของหน่วยงาน ๕) ลักษณะงานและความรับผิดชอบ 
๖) ภาระงานหลากหลาย ๒. องค์ประกอบด้านการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๑) วินัยในวิชาชีพครู         
๒) ผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่  ๓) การปฏิบัติงานที่พึงประสงค์  ๔) หน้าที่รับผิดชอบในวิชาชีพครู 
๕) ความเอาใจใส่ของครู ๓. รูปแบบแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครู ประกอบด้วย
องค์ประกอบแรงจงูใจ ๑) ผู้บังคับบัญชาและแนวทางการบริหารจัดการ ๒) ความต้องการความส าเร็จ
ของบุคลากร ๓) คุณลักษณะของบุคลากร  ๔) ลักษณะของหน่วยงาน ๕) ลักษณะงานและความ
รับผิดชอบ ๖) วันหยุดผลตอบแทนและสวัสดิการ ๗) ภาระงานหลากหลายและองค์ประกอบด้านการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ ๑) วินัยในวิชาชีพครู ๒) ผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ๓) การปฏิบัติงานที่พึง
ประสงค์ ๔) หน้าที่รับผิดชอบในวิชาชีพครู๕) ความเอาใจใส่ของครู โดยพิจารณาค่าดัชนีวัดความ
สอดคล้อง  GFI เท่ากับ ๐๙๗ ค่า RMR เท่ากับ ๐.๐๔๗ ค่า RMSEA เท่ากับ ๐.๐๕๓ แสดงว่ารูปแบบ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ใน ระดับดี และมีค่าสัมประสิทธ์ิ

                                                             
๘๘ พระมหาก าพล คุณงฺกโร (มาลัย), “การบริหารจัดการส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจังหวัด

นนทบุรี”, ปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๒๑๙-๒๒๐.   

๘๙ มัทนา วังถนอมศักดิ์, “รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของทรู”, วิทยานิพนธ์การศึกษาอิสระ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐), หน้า 
บทคัดย่อ.   



๗๐ 

 

อิทธิพล (path coefficient) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเท่ากับ  ๐.๕๕                 
และองค์ประกอบแรงจูงใจ  (motivation) นายแบบจ าลองสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของครูได้ร้อยละ ๓๐ (r ๒  =๐.๓๐) 

ตารางท่ี ๒.๑๓ สรุปงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ 

นักวิชาการ สิ่งท่ีค้นพบ 
บัญชายุทธ นาคมุจลิน,  

(๒๕๕๖, หน้า บทคัดย่อ).  
ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาศาสนาทายาทที่พึงประสงค์ใน 
พระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า เป็นการพัฒนาในลักษณะ
การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งเป็นการศึกษารูปแบบ
พิเศษมี ๓ แผนก คือ แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญ
ศึกษา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาด าเนินไปตามนโยบาย
รัฐและมหาเถรสมาคม มีส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
และกระทรวงศึกษาธิการคอยก ากับดูแลด้านหลักสูตร ด้าน
การวัดผลประเมินผลและการจัดสรรงบประมาณ ส่วนการ
บริหารจัดการให้เป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสในการพัฒนาศาสน
ทายาทให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต้องให้ได้รับการพัฒนา
คุณลักษณะด้านวิชาการและการศึกษาเชิงพุทธโดยบูรณาการ
เข้ากับทฤษฎีไตรสิกขาของพระพุทธเจ้า ทฤษฎีแรงจูงใจและ
ทฤษฎีบุคลิกภาพของนักจิตวิทยาสมัยใหม่ 

มัทนา ถนอมศักด์ิ,  

(๒๕๕๐, หน้า บทคัดย่อ).  

ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู”  
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ของครู ประกอบด้วยองค์ประกอบแรงจูงใจ ๑) ผู้บังคับบัญชา
และแนวทางการบริหารจัดการ ๒) ความต้องการความส าเร็จ
ของบุคลากร ๓) คุณลักษณะของบุคลากร  ๔) ลักษณะของ
หน่วยงาน ๕) ลักษณะงานและความรับผิดชอบ ๖) วันหยุด
ผลตอบแทนและสวัสดิการ ๗) ภาระงานหลากหลายและ
องค์ประกอบด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ ๑) วินัยในวิชาชีพครู 
๒) ผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่  ๓) การปฏิบัติงานที่พึง
ประสงค์ ๔) หน้าที่รับผิดชอบในวิชาชีพครู๕) ความเอาใจใส่
ของครู 

 
 



๗๑ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๒ สรุปงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ (ต่อ) 

นักวิชาการ สิ่งท่ีค้นพบ 
พระมหาก าพล คุณงฺกโร (มาลัย) , 
(๒๕๕๗, หน้า ๒๑๙-๒๒๐).   
 
 
 

พระมหาก าพล คุณงฺกโร (มาลัย) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหาร
จัดการส านักเรียนพระปริญัติธรรมแผนกบาลีจังหวัดนนทบุรี” 
ผลการวิจัยพบว่า แรงจูใจในการเรียนการสอน จะต้องมีรางวัล
ส าหรับนักเรียนผู้เรียนดีหรือสอบผ่าน อีกประการหนึ่งต้องมี
นิตยภัตส าหรับครูสอนอย่างเพียงพอ คือ ต้องจัดนิตยภัตให้กับ
ครูสอนอย่างเหมาะสม ส านักเรียนต้องจัดนิตยภัตถวายตาม
ความเหมาะสมแก่ปัจจัย ๔ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงด้าน
แรงจูงใจในการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีอมี ๒ 
ประการ คือ ควรหานักเรียนเข้าสู่ระบบ ผู้บริหารจะต้อง
แสวงหานักเรียนเข้าสู่ระบบ เพราะการรอให้นักเรียนเข้ามา
สมัครเรียนอาจจะใช้ไม่ได้ในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางการ
เรียนสูง ควรมีการอ านวยความสะดวกด้านการเรียนการสอน
แก่นักเรียนและครูสอน จัดหาซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอนรวมทั้งอาหารและที่พักให้เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 

 

๒.๖.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการศึกษาพระปริยัติธรรม 
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับส านักเรียนพระปริยัติธรรม จากการตรวจสอบ

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอยู่มากมายหลายท่านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา ดังนี ้

ธนู ศรีทอง ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ บรรจง โสดาดี ไดวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางพัฒนา
ส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ ผลการวิจัย
พบว่า การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี มีสภาพปัญหา คือสภาพทั่วไปของ
ส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี คือ ด้านปัจจัยน าเข้าก าลังเผชิญกับสภาพปัญหาการ
ดูแลความพร้อมของอาคารสถานที่และ สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออ านวยต่อ บรรยากาศทางวิชาการ 
จ านวนนักเรียนเขาสอบและนักเรียนที่สอบไดมีแนวโน้มเฉลี่ยลดลง ขาดแคลนครูสอนทั้งในด้าน
ปริมาณและคุณภาพปัญหาการบริหารที่รับผิดชอบเฉพาะการวัดผลอย่างเดียวไม่รับผิดชอบในการจัด
การศึกษางบประมาณไม่เพียงพอ หลักสูตรมุ่งแนวดิ่งมากกว่าแนวราบขาดความยืดหยุ่นและเช่ือมโยง
กับการศึกษาของรัฐ ในด้านปัจจัยกระบวนการกิจกรรมการเรียนการสอนขาดความต่อเนื่อง ไม่
ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน ในปัจจัยการผลิตส านักเรียนไดผลิตพระสงฆ์ที่มีความรูความเข้าใจ
ในหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา มีความสามารถในการอ่าน และการแปลความหมายภาษาบาลี
เป็นอย่างดี ปัจจัยด้านผลกระทบ คณะสงฆ์และชุมชนมีความพึงพอใจการสนองงานของพระสงฆ์ที่
ส าเร็จการศึกษาจากส านักเรียนแผนกธรรมและบาลี แนวทางการพัฒนา ปัจจัยน าเข้า พึงจัดระบบ
บริหารจัดการส านักเรียนโดยอาศัยแผนแม่บท แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพื่อด าเนินงานด้าน
ต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อมทางกายภาพโครงสร้างการบริหารบุคลากร งบประมาณและหลักสูตร 
ปัจจัยด้านกระบวนการ พึงพัฒนาระบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความนาสนใจและระบบวัดผล
ให้หลากหลายรูปแบบ โดยค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นส าคัญ มีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ปัจจัยด้านผลิตพึงก าหนดให้นักเรียนจัดท าบันทึกสถิติข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนอัตราการ
สูญเสียนักเรียนระหว่างเรียนและจ านวนพระสงฆ์ที่ส าเร็จการศึกษา แล้วยังคงอยู่ในสมณเพศเพื่อ
สนองงานและบริการชุมชนปัจจัยผลกระทบพึงก าหนดให้มีระบบประเมนิความพึงพอใจของพระสงฆ์ที่
ส าเร็จการศึกษาจากพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี๙๐ 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง คือการวาง
แผนการ จัดการองค์กร การอ านวยการ และการควบคุมเป็นต้น ส่วนด้านการบริหารบุคคล
                                                             

๙๐ ธนู ศรีทอง ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ บรรจง โสดาดี, “การศึกษาแนวทางพัฒนาส านักเรียนพรปริยัติธรรม
แผนกธรรมและแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์, ๒๕๔๙), หน้า ๖๖-๖๗.  



๗๓ 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  ส านักเรียนขาดแคลนนักเรียนทุกช้ันประโยค ตั้งแต่
ประโยค ๑-๒ จนถึงประโยค ป.ธ. ๙ และขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนทุกช้ันประโยคเช่นเดียวกัน 

พระมหาอานนท์ ชยานนฺโท (เหล็กดี) ได้วิจัยเรื่อง ”การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี : ปัญหาแนวโน้มและกลยุทธ์การพัฒนา” ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีทั่วไป ส่วนใหญ่มักประสบปัญหาในลักษณะที่คล้ายคลึงกันใน
หลายๆ ด้าน เช่น ปัญหาเกิดจากมาตรฐานการเรียนการสอนสถานที่เรียน ครูผู้สอน ตลอดจน
งบประมาณเป็นต้น แนวโน้มการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีนั้นในด้านคณาจารย์และผู้เรียนมี
แนวโน้มว่าจะลดถอยลงเรื่อยเรื่อยๆ จะหาครูผูส้อนและนักเรียนได้ยากข้ึนท าใหส้ านักเรียนในบางแห่ง
ไม่สามารถเปิดท าการเรียนการสอนได้ ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีในทั้ง ๗ ด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดบั
มาก ๓ ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ๔ ด้านโดยด้านที่อยู่ในระดับมากได้แก่ ด้านวัดผลประเมินผล              

( ̅  = ๓.๗๔) ด้านบริหาร (  ̅ = ๓.๕๔) และด้านคณาจารย์ ( ̅  = ๓.๕๓) ตามล าดับ ส่วนด้านที่อยู่

ในระดับปานกลางได้แก่ ด้านแหล่งการเรียนรู้  ( ̅ = ๓.๔๘) ด้านหลักสูตร ( ̅  = ๓.๓๘) ด้านการ

เรียนการสอน ( ̅ = ๓.๓๐) และด้านผู้เรียน ( ̅ = ๓.๒๘) ตามล าดับ ท าให้ได้ข้อสรุปว่าส านักเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลคีวรมีกลยุทธ์การพัฒนาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลทีั้ง ๕ 
กลยุทธ์ประกอบด้วย ๑) การเรียนรู้บนฐานภูมิปัญญาพระพุทธศาสนา ๒) การเช่ือมโยงความรู้สู่
ศาสตร์สมัยใหม่  ๓) การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  ๔) การพัฒนาปัญญาศาสนทายาท                   
๕) การสร้างกัลยาณมิตรแห่งภูมิปัญญา ภาษาและวรรณกรรม กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา         
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีนี้จะเกิดและส าเร็จได้ผู้บริหารส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจ าต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกีย่วข้องและพัฒนาใหส้อดคลอ้งกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อสร้าง
อนาคตที่ดีให้กับพระพุทธศาสนาสืบต่อไป๙๑ 

พระมหาอ านาจ ปวฑฺฒโน (พันธ์ปัญญา) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการ
การศึกษาพระปริยัติธรรม” ผลการวิจัยพบว่า๙๒ ปัญหาอุปสรรคการจัดการเพื่อการบูรณาการที่ไม่
เหมาะสมกับการศึกษาพระปริยัติธรรมในปัจจุบันน้ีสาเหตุส าคัญมาจากวิสัยทัศน์ไม่ชัดเจนพันธกิจไม่
เหมาะสมกระบวนการการจัดการภายในส านักเรียนไม่ชัดเจน เช่น การบริหารบุคคล ( Man)         

                                                             
๙๑ พระมหาอานนท์ ชยานนฺโท (เหล็กดี), “การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี : ปัญหา 

แนวโน้ม และกลยุทธ์การพัฒนา”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธบริหารการศึกษา, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘),  บทคัดย่อ.  

๙๒ พระมหาอ านาจ ปวฑฺฒโน (พันธ์ปัญญา), การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม , 
วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ก-ข. 



๗๔ 

 

การบริหารการเงิน (Money)  การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Materials)  การจัดการ (Management)  
เป็นต้น การบูรณาการหลกัพุทธธรรมส าหรับการจดัการการศึกษาพระปรยิัติธรรมตามหลักการจัดการ
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การบริหารบุคคล การอ านวยการ และการควบคุม เป็นต้น
ตามหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วยฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา เป็นต้น ผู้บริหาร อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่             
และนักเรียน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แต่ละด้านอยู่
ในระดับปานกลางคือ ตามหลักการจัดการประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบริหาร
บุคคล การอ านวยการ และการควบคุม เป็นต้น ตามหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วยฉันทะ วิริยะ        
จิตตะ และวิมังสา เป็นต้น 

พระราชรัตนมงคล (มนตรี ยางธิสาร) ไดวิ้จัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิธีการ
สอนศีลธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของพระสอนศีลธรรมต่างโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ” 
ผลการวิจัยพบว่า๙๓๑) หลักสูตรฝึกอบรมวิธีการสอนศีลธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของพระสอน
ศีลธรรมมีการประเมินดัชนีความสอดคล้องมากกว่า ๐.๐๕ และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
๒) ผลการทดลองใช้หลักสตูรฝกึอบรม พบว่า หลังการฝึกอบรมผูเ้ข้ารับการฝกึอบรมมีคะแนนทดสอบ
ความรู้เพิ่มข้ึนมากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐๐๕ ๓) ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด ๔) การติดตามผลการใช้
หลักสูตรฝึกอบรม เมื่อเวลาผ่านไป ๑ เดือน พบว่า (๑) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้น าความรู้ที่ได้รับจาก
การฝึกอบรมไปใช้ไปปฏิบัติงานสอนได้ผลจริง (๒) ผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันว่า หลักสูตรมีความสอดคล้อง และมีความเหมาะสมทั้งด้านระยะเวลา ด้านเนื้อหา ด้าน
กิจกรรม ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการประเมินผลสามารถน าไปใช้เป็นหลักสูตรฝึกอบรม
วิธีการสอนศีลธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของพระสอนศีลธรรมกับนักเรียนระดับอื่นได้  

 
 
 
 
 
 

                                                             
๙๓ พระราชรัตนมงคล (มนตรี ยางธิสาร), “การพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรฝึกอบรมวิธีการสอนศีลธรรม

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของพระสอนศีลธรรมต่างโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ”, วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๔), หน้า ก. 



๗๕ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๔ สรุปงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาพระปริยัติธรรม 

นักวิชาการ สิ่งท่ีค้นพบ 
ธนู ศรีทอง ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ บรรจง 
โสดาด,ี (๒๕๔๙, หน้า ๖๖-๖๗). 
 

ไดวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางพัฒนาส านักเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 
๑๑” ผลการวิจัยพบว่า ด้านปัจจัยน าเข้าก าลังเผชิญกับ
สภาพปัญหาการดูแลความพร้อมของอาคารสถานที่และ 
สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออ านวยต่อบรรยากาศทางวิชาการ 
จ านวนนักเรียนเขาสอบและนักเรยีนที่สอบไดมีแนวโน้มเฉลี่ย
ลดลง ขาดแคลนครูสอนปัญหาการบริหารที่รับผิดชอบ
เฉพาะการวัดผลอย่างเดียวไม่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา 
งบประมาณไม่เพียงพอ หลักสูตรขาดความยืดหยุ่นและ
เช่ือมโยงกับการศึกษาของรัฐ ความคิดเห็นต่อการพัฒนา
รูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แต่ละด้านอยู่
ในระดับปานกลาง คือ การวางแผนการ จัดการองค์กร           
การอ านวยการ และการควบคุม เป็นต้น ส านักเรียนขาด
แคลนนักเรียนทุกช้ันประโยค ตั้งแต่ประโยค ๑-๒ จนถึง
ประโยค ป.ธ. ๙ และขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนทุกช้ันประโยค 

พระมหาอานนท์ ชยานนฺโท (เหล็กดี), 
(๒๕๕๘,  หน้า บทคัดย่อ). 

ได้วิจัยเรื่อง ”การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
: ปัญหาแนวโน้มและกลยุทธ์การพัฒนา” ผลการวิจัยพบว่า 
ส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีควรมีกลยุทธ์การ
พัฒนาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีทั้ง ๕ 
กลยุทธ์ประกอบด้วย ๑) การเรียนรู้บนฐานภูมิปัญญา
พระพุทธศาสนา ๒) การเช่ือมโยงความรู้สู่ศาสตร์สมัยใหม่    
๓) การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ๔) การพัฒนาปัญญาศา
สนทายาท ๕) การสร้างกัลยาณมิตรแห่งภูมิปัญญา ภาษา
และวรรณกรรม กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีนี้จะเกิดและส าเร็จได้ผู้บริหารส านักเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลจี าต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องและพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับพระพุทธศาสนาสืบต่อไป 

 



๗๖ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๔ สรุปงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาพระปริยัติธรรม (ต่อ) 

นักวิชาการ สิ่งท่ีค้นพบ 
พระมหาอ านาจ ปวฑฺฒโน (พัน ธ์
ปัญญา), (๒๕๕๖,หน้า ก-ข) 

ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม” ผลการวิจัยพบว่า พระสังฆาธิการได้ด าเนินการพัฒนา
รูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่เหมาะสมกับการศึกษา 
นอกจากนั้นปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนเพื่อการบูรณา
การที่ไม่เหมาะสมสาเหตุส าคัญมาจากวิสัยทัศน์ไม่ชัดเจน           
๒. การบูรณาการหลักธรรมส าหรับการจัดการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมตามหลักการจัดการประกอบด้วย การวางแผน 
การจัดองค์การ การบริหารบุคคล การอ านวยการ และการ
ควบคุม เป็นต้น ตามหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา เป็นต้น ๓. รูปแบบการจัด
การศึกษา โดยภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่
ละด้านพบว่า ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน        
มีความคิดเห็นต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง  

พระราชรัตนมงคล (มนตรี ยางธิสาร)
(๒๕๕๔, หน้า ก). 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิธีการสอน
ศีลธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของพระสอนศีลธรรมตาง
โครงการของ กระทรวงศึกษาธิการ” ผลการวิจัยพบว่า           
๑) หลักสูตรฝึกอบรม มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด  
๒) ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมพบว่า หลังการ
ฝึกอบรม ผู้ เ ข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนทดสอบความรู้
เพิ่มข้ึน ๓) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการใช้
หลักสูตร ฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด ๔) การติดตามผล 
การใช้หลักสูตรฝึกอบรม สามารถน าไปใช้ได้ จริง มีความ
สอดคล้องและมีความเหมาะสมกับระยะเวลา 

 
 
 
 
 



๗๗ 

 

๒.๗ กรอบแนวคดิการวิจัย 

 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี  ผู้ วิจัยก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual 
Framework) ดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

สภาพทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน     
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี  

- จุดแข็ง (Strengths)  
- จุดอ่อน (Weaknesses)  
- โอกาส (Opportunities)  
- อุปสรรค (Threats) 

 

กา ร พั ฒนา แ ร ง จู ง ใ จ ข อ ง
นักเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีในจังหวัดชลบุรี 

- ความตั้งใจ   
- ความสัมพันธ์เก่ียวข้อง  
- ความเชื่อม่ัน  
- ความพึงพอใจ  

 

หลักอิทธิบาท ๔ 
๑) ฉันทะ : ความพอใจรักใคร่สิ่งน้ัน  
๒) วิริยะ : ความพยายามท าสิ่งน้ัน  
๓) จิตตะ : ความเอาใจฝักใฝ่ส่ิงน้ัน       
๔) วิมังสา : ความพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผล 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของนักเรียน    
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี  

- การวางแผน   
- การปฏิบัติ  
- การตรวจสอบ   
- การปรับปรุงแก้ไข  



๗๘ 

 

บทท่ี ๓ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี              

ในจังหวัดชลบุรี” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) กล่าวคือใช้ระเบียบวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In  Depth Interview) และการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) มุ่งศึกษาทฤษฎี แนวคิดที่เกี่ยวกับการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีในจังหวัดชลบุรี 

 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัด

ชลบุรี” เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) จึงก าหนดตัวแปรไว้ ๒ ส่วน คือ 
 ๑) การวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การทบทวนเอกสาร (Documentary Research) 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informant) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพื่อให้ทราบถึงประเด็นของ
การศึกษาในรายละเอียดที่ส าคัญ และมีความครอบคลุมในเนื้อหาสาระส าคัญที่ท าการศึกษาอย่าง
ครบถ้วน พร้อมกันนั้นในการวิจัยเชิงคุณภาพจะท าให้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึก (In-deep data) ที่มี
รายละเอียดชัดเจนสามารถน ามาวิเคราะห์ในเชิงตรรกะได้ (Analytic Induction) 

  ๒) การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เพื่อให้เกิดความเช่ือถือในเชิงประจักษ์ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พรรณนากล่าวคือ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยง
แบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อให้ทราบถึงเหตุผลที่มีส่วนสัมพันธ์กันกับข้อมูลเชิง
คุณภาพและอุดช่องจุดด้อยของข้อมูลเชิงคุณภาพ  

 
 



๗๙ 

 

๓.๒  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๒.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ พระภิกษุในพื้นที่เขตปกครองคณะสงฆ์จงัหวัดชลบุรี โดยมี

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มตัวอย่าง/ประชากร ซึ่งเป็นพระภิกษุที่จ าพรรษาอยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดชลบุรี จ านวน ๔,๙๘๒ รูป๑ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้ท าการสุ่มมาจากประชากรจ านวน ๓๗๐ คน โดยค านวณ
ตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ซึ่งใช้ระดับความคลาดเคลื่อนที่ ๐.๐๕ ดังนี้๒ 

 
 
 

โดย N =  จ านวนประชากรทั้งหมด 
 e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
 n = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทั้งหมด 4, 829 รูป เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ดังนี้  
 

 
 

 
 
 

เพราะฉะนั้นจ านวนกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 370 คน  
จากสูตรจะได้ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในแต่ละช้ันของพระภิกษุในพื้นที่เขตปกครอง 

คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี รวม ๓๗๐ คน รายละเอียดดังตารางที่ ๑ 
 
 

 
 
                                                

๑ ส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดชลบุรี. (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐)  
๒ สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฏเทพ

สตรี, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 
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ตารางท่ี ๓.๑ จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างพระภิกษุในพื้นที่เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี 

ระดับชั้น จ านวนประชากร (รูป) จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (รูป) 
เมืองชลบรุ ี ๙๖๕ ๗๒ 
พานทอง ๑๖๗ ๑๒ 
พนัสนิคม ๘๓๗ ๖๒ 
เกาะจันทร ์ ๔๔ ๓ 

บ่อทอง ๒๓๖ ๑๘ 
หนองใหญ ่ ๑๓๙ ๑๐ 
บ้านบึง ๒๘๖ ๒๑ 
ศรีราชา ๑,๐๒๙ ๗๗ 
บางละมุง ๗๐๑ ๕๒ 

สัตหบี ๕๗๘ ๔๓ 
รวม ๔,๙๘๒ ๓๗๐ 

 
 ๓.๒.๒ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ พระสังฆาธิการระดับผู้บริหาร         

(เจ้าส านักเรียน หรืออาจารย์ใหญ่) จ านวน ๑๘ รูป/คน ดังนี ้
๑. พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ. ๗) เ จ้ า ค ณ ะ จั ง ห วั ด ช ล บุ รี         

เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร 
(พระอารามหลวง) 

๒. พระราชสิทธิวิมล (อเนก ฐานิสสฺโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี 
เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม 
(พระอารามหลวง) 

๓. พระปญัญารัตนาภรณ์ (อนันต์ ธมฺมโชโต) รองเจ้ าคณะจั งห วัดชลบุ รี     
เ จ้ า อ า ว า ส วั ด ชั ย ม ง ค ล          
(พระอารามหลวง) 

๔. พระครูอุดมธรรมรส (ชัยยุทธ อสิญาโณ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี 
เจ้าอาวาสวัดนอก 

๕. พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ เจ้าคณะอ า เภอเมืองชลบุรี  
เจ้าอาวาสวัดตาลล้อม 
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๖. พระครูพิศาลชโลปคุณ (ภักดี โสภโณ) รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองชลบุรี 
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธา 

๗. พระครทูัสนียคุณาภร (วรรณะ ทสฺนีโย) เ จ้ า ค ณ ะ อ า เ ภ อ สั ต หี บ         
เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ 

๘. พระมหาเสถียรพงษ์ สถิรว โส เจ้ าคณะต าบลมะขามหย่ง  
เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ 

๙. พระมหาโสภณ โสมทตฺโต เจ้าคณะต าบลหนองไม้แดง 
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สโมสร 

๑๐. พระมหาทรงยศ ยโสธโร เ จ้ า ค ณ ะ ต า บ ล ม า บ โ ป่ ง      
เจ้าอาวาสวัดมาบโป่ง 

๑๑. พระครบูวรพฒันโสภณ (สุนทร จิตฺตาวิโล) เจ้ าคณะต าบลหนองต าลึ ง     
เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ 

๑๒. พระมหามานัส ปสนฺโน เจ้าคณะต าบลหน้าพระธาตุ 
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุ 

๑๓. พระมหาประภาส ญาณโสภโณ เ จ้ าคณะต าบล หนองชาก     
เจ้าอาวาสวัดสิงห์ทองพรหมา
วาส 

๑๔. พระครูโสภิตจันทโรภาส (ลุ้ย จนทฺาโภ) เจ้าคณะต าบลหนองขามเขต 
๑ เจ้าอาวาสวัดหนองขาม 

๑๕. พระครมูธุรสธรรมภาณ (วิวัฒน์ วิวฑฺฒโน) เจ้าคณะต าบลหนองขามเขต 
๒ เจ้าอาวาสวัดรังสีสุทธาวาส 

๑๖. พระครูนิวิฐศรทัธาคุณ (ค านึง สิริภทฺโท) เ จ้ า คณะต าบล บ า ง ล ะมุ ง       
เจ้าอาวาสวัดศรีวนาราม  

๑๗. พระมหาถาวร ฐานวโร รองเจ้าคณะอ าเภอบางละมุง 
เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส 

๑๘. พระครูโกวิทสุตธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดกลาง 
  รวมทั้งสิ้น ๑๘ รูป/คน 
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๓.๓  เครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๓.๑ เครื่องมือส าหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ (In-dept Interview)  แบบ

สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยแบ่งรายละเอียดในการสร้าง เครื่องมือ และ
พัฒนาเครื่องมือจากการไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ เพื่อจะไดน า
แนวคิดและทฤษฎีมาสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลภาคสนาม ดังนี้   
          ๑) แบบสัมภาษณ์ (Interview Guide) เป็นเครื่องมือวิจัยทางสังคมศาสตร์ ที่ใช้กลุ่ม 
ผู้รู้ กลุ่มผู้ปฏิบัติ และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมถึงประเด็นปัญหาและแนว 
ทางการแก้ปญัหาการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในเชิงยุทธศาสตร์การบริหารแบบบูรณาการ 
โดยใช้หลักพุทธธรรมเป็นฐาน และผู้เกี่ยวข้อง แบบสัมภาษณ์แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ    

       (๑) แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview Form) ได้แก่ ข้อมูลสถานภาพ
ทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ     

       (๒) แบบไมมีโครงสรา้ง (Non - Structured Interview Form) ได้แก่ หลักการ
และวิธีการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  สภาพปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี 

          ๒) แบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion Form) เป็นเครื่องมือทางการ
วิจัยแบบคุณภาพ ใช้ส าหรับการจัดกลุ่มการสนทนาในกลุ่มผู้น า เช่น พระสังฆาธิการ ข้าราชการ         
เพื่อหาแนวการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี  ของผู้บริหาร
ส านักเรียน 

๓.๓.๒ เครื่องมือส าหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ  
การ ศึกษาวิจั ยครั้ งนี้  ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดเครื่ อ งมือที่ ใ ช้ ในการ วิจั ย เ ชิ งปริ ม าณ                  

คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีขั้นตอน ลักษณะ และการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้ 
  ๑) ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
   ๑.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
แรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี  จากเอกสาร และผลงานการวิจัยที่
เคยมีผู้ด าเนินการวิจัยเอาไว้ 
   ๑.๒ ก าหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
   ๑.๓ ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอค าปรึกษา
จากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
   ๑.๔ สร้างเครื่องมือ 
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   ๑.๕ น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์       
และผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
   ๑.๖ น าเครื่องการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่ม
ตัวอย่างประชากรที่จะด าเนินการวิจัยเพื่อหาค่าสัมประสิทธ์ิความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 
   ๑.๗ ปรับปรุงแก้ไข 
   ๑.๘ จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และน าไปใช้จริงเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูล กับกลุ่มตัวอย่าง 
  ๒) ลักษณะของเครื่องมือ 
  เครื่องมือที่ใ ช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้ วิจัย
พัฒนาข้ึนตามกรอบของการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี 
เพื่อใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี ๑  เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ได้แก่ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม และวุฒิการศึกษาสามัญ ซึ่งเป็น
แบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) 

ตอนท่ี ๒  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของพระสงฆ์ในพื้นที่ เขต
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ที่มีต่อการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน
จังหวัดชลบุรี ใน ๔ ด้าน คือ ๑) ความตั้งใจ (Attention) ๒) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง (Relevance)  
๓) ความเ ช่ือมั่น (Confidence) ๔) ความพึงพอใจ (Satisfaction) และหลักพุทธธรรมโดยใช้        
หลักอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 
แบ่งออกเป็น  ดังนี้ 

กระบวนการท าให้เกิดแรงจูงใจ  
๑.  ด้านความตั้งใจ  มีค าถามทั้งหมด  ๕  ข้อ 
๒.  ด้านความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง  มีค าถามทั้งหมด  ๕ ข้อ 
๓.  ด้านความเช่ือมั่น  มีค าถามทั้งหมด  ๕  ข้อ 
๔.  ด้านความพึงพอใจ  มีค าถามทั้งหมด  ๕  ข้อ 
หลักอิทธิบาท ๔  
๑. ด้านฉันทะ มีค าถามทั้งหมด  ๕  ข้อ 
๒. ด้านวิริยะ มีค าถามทั้งหมด  ๕  ข้อ 
๓. ด้านจิตตะ มีค าถามทั้งหมด  ๕  ข้อ          
๔. ด้านวิมังสา มีค าถามทั้งหมด  ๕  ข้อ 
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มีเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 
๕ หมายถึง  พระสงฆ์ปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
๔ หมายถึง  พระสงฆ์ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
๓ หมายถึง  พระสงฆ์ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
๒ หมายถึง  พระสงฆ์ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
๑ หมายถึง  พระสงฆ์ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์๓  ดังนี ้
ค่าเฉลี่ยต้ังแต่  ๔.๕๐-๕.๐๐  หมายความว่าระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยต้ังแต่  ๓.๕๐-๔.๔๙  หมายความว่าระดับการปฏิบัติมาก 
ค่าเฉลี่ยต้ังแต่  ๒.๕๐-๓.๔๙  หมายความว่า ระดับการปฏิบัติปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยต้ังแต่  ๑.๕๐-๒.๔๙  หมายความว่าระดับการปฏิบัติน้อย 
ค่าเฉลี่ยต้ังแต่  ๑.๐๐-๑.๔๙  หมายความว่าระดับการปฏิบัติน้อยท่ีสุด 
ตอนท่ี ๓  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียน      

พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question) 
๓)  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้  
๑.  ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบ

เครื่องมือที่สร้างไว้  
๒.  หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเสนอ

ประธานและกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  เพื่อขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ        
แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จ านวน ๕ ท่าน เพื่อพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระ และ
โครงสร้างของค าถาม รูปแบบของแบบสอบถาม  ตลอดจนภาษาที่ใ ช้และตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์รายข้อ ( Index of Item-objective 
Congruence : IOC)๔ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ ๐.๘ ถึง ๑.๐    

๓.  หาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มพระภิกษุที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน ๓๐ รูป  

                                                
๓ ประกอบ  กรรณสูตร, สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร :  

ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๘. 
๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๔๓-๒๔๔. 
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เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach)๕ ได้ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ ๐.๙๐๗ 

๔.  น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา       
ดุษฎีนิพนธ์เพื่อขอความเห็นชอบ และจัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการวิจัย 

๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๔.๑ งานวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดังน้ี 

  ๑) การวิเคราะห์เชิงเอกสาร ศึกษาจากเอกสารตา่งๆ ดังน้ี 
   (๑) ข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสือ

อ้างอิงทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ จากพระไตรปิฎก (ภาษาบาลี) ฉบับ มหาจุฬาเตปิฎก  ๒๕๐๐, 
พระไตรปิฎก (ภาษาไทย) ฉบับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ  

   (๒) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสือ 
วารสารบทความ งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาแรงจูงใจของ
นักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี ตลอดจนข้อมูลทางสถิติที่รวบรวมโดยหน่วยงาน
ราชการหรือสถาบันการศึกษาและแหล่งข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 

๒) การสัมภาษณ์ (Interview)  
การวิจัยครั้งนี้ใช้ทั้งการสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ (Semi-formal interview) 

และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( Informal interview) ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มประชากร
ทั้งหมด จึงมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
      (๑) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพื่อรวบรวมข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลาที่จะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับขอ
เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี  
พร้อมกันนั้น ผู้วิจัยจะต้องศึกษาประเด็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล เตรียมและศึกษาวิธีใช้
เครื่องบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนด าเนินการสัมภาษณ์ 

(๒) ขั้นด าเนินการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนา
สร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาต
ใช้เครื่องบันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล่องถ่ายรูปเพื่อใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ 

                                                
๕ Lee J. Cronbach, Essentials of psychological testing, ๔th ed., (New York : Harper & 

Row, 1971), p.67. 
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รวมทั้งแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ หากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่
ประสงค์ที่จะให้บันทึกเสียงในช่วงใด ผู้วิจัยก็จะไม่บันทึกเสียงเลย  

๓) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยจะใช้การสนทนากลุ่ม
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้ผู้เช่ียวชาญ พร้อมด้วยคณะผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของข้อมูลที่ได้รับ และแยกประเด็นเป็นดัชนีแลว สนทนากลุ่มด้วยการวางแผนสนทนา 
เวลา สถานที่ ผู้เข้าร่วมสนทนา จัดเตรียมแนวค าถาม และคัดเลือกผู้เข้าร่วมสนทนา    
  ๓.๔.๒ งานวิจัยเชิงปริมาณ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลไดด้ังน้ี 

(๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยให้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ตรงตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการแจกแบบสอบถาม 

(๒) ให้ผู้เช่ียวชาญด้านต่าง ๆ จ านวนอย่างน้อย ๕ ท่าน เช่น ด้านการให้
ข่าวสาร ด้านการให้การศึกษาด้านจิตใจหรือความรู้สึก  เป็นต้น ในการตรวจเครื่องมือการวิจัยว่ามี
ความเที่ยงตรงและสามารถใช้ในการเก็บข้อมูลได้หรือไม่ 

(๓) ติดต่อขอหนังสือจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขออนุญาตและขอ
ความร่วมมือถึงผู้บริหาร หรือหัวหน้างานกลุ่มเปา้หมาย และเวียนหนังสือขอความอนุเคราะหผ์ู้บรหิาร 
หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้าแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) 

(๔) น าส่งหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงผู้บริหารหรือหัวหน้า
หน่วยงานที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยก าหนดวันที่จะไปขอแจกแบบสอบถาม ( Questionnaire)       
ด้วยตนเอง 

(๕) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม (Questionnaire) 
แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูล  

๓.๕  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 ๓.๕.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถด าเนินการดังน้ี 

๑) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ทั้งเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิจากแหล่ง
ต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา (Content Analysis) น าเสนอ
ข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา และน าข้อมูลจากการบันทึกในข้ันตอนการลงพื้นที่ที่ท าการศึกษาในครั้ง
แรกมาวิเคราะห์ และตั้งเป็นค าถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ตามประเด็นที่ต้องการศึกษาวิจัย 

๒) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย 
(Analytic induction) โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามา
ตีความหมาย เช่ือมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้ โดยท าไปพร้อมๆ 
กับการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งนี้เพื่อจะได้ศึกษาประเด็นต่างๆ ได้ลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์แล้วไม่มี
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ความชัดเจนก็จะตามไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ เหล่านั้น เพื่อตอบค าถามหลักตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพได้น ามาวิเคราะห์เพื่อหาความเช่ือมโยง ความสัมพันธ์เชิง
ทฤษฎี 

๓) การวิเคราะห์ ข้อมูลการสนทนากลุ่มเฉพาะข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญ ผู้วิจัยใช้วิธีการตีความหมาย และแปลความหมายในรูปของการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาด้วย
เทคนิคกระบวนการวิภาษวิธี (Dialectics Process : DP) ซึ่งมี ๔ ลักษณะ คือ ลักษณะยืนยัน 
ลักษณะปฏิเสธ ลักษณะยอมรับและปฏิเสธ และลักษณะหาข้อสรุปรวม โดยผู้วิจัยน าข้อมูลทั้งที่ได้จาก
การบันทึกข้อมูลมาถอดเทปสัมภาษณ์ จัดหมวดหมู่ตามแต่ละตัวแปลว่าครบถ้วนเพียงพอและ
เหมาะสมแก่การน าไปวิเคราะห์ อภิปรายผลหรือไม่ต่อไป 

๔) การตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมลู ในข้ันแรกผู้วิจัยได้ตรวจสอบว่าได้ข้อมูล
เพียงพอแล้วหรือยัง ข้อมูลนั้นได้ตอบปัญหาของการวิจัยแล้วหรือไม่ หากผู้วิจัยพบว่าได้ข้อมูลที่ ไม่
ตรงกัน ผู้วิจัยจะตรวจสอบว่าข้อมูลที่แท้จริงเป็นอย่างไร ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกวิธีการตรวจสอบข้อมูลที่ใช้
กันมากในการวิจัยเชิงคุณภาพคือการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ดังต่อไปนี้๖  

(๑)  การตรวจสอบสามเส้ าด้านข้อมูล (Data Triangulation)             
คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มาน้ันถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบ คือ การตรวจสอบแหล่งของ
ข้อมูล แหล่งที่มาที่จะพิจารณาในการตรวจสอบได้แก่ ๑) แหล่งเวลา ถ้าเวลาต่างกันข้อมูลที่ได้รับจะ
เหมือนกันหรือไม่   ๒) แหล่งสถานที่  ถ้าสถานที่ต่างกันข้อมูลที่ ได้รับจะเหมือนกันหรือไม่               
๓) แหล่งบุคคล ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไปข้อมูลจะเหมือนเดิมอยู่อีกหรือไม่ 

(๒) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) คือ
การตรวจสอบว่า ข้อมูลที่ผู้วิจัยลงไปเก็บแต่ละครั้งจะแตกต่างกันอย่างไร ในกรณีที่ไม่แน่ใจในคุณภาพ
ของผู้รวบรวมข้อมูลสนาม ผู้วิจัยได้ปรับเปลี่ยนตัวผู้วิจัยให้มีหลายคนข้ึน 

(๓) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือการ
ตรวจสอบว่า ถ้าใช้แนวคิดทฤษฎีที่แตกต่างไปจากเดิมจะท าให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อย
เพียงใด 

(๔) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodology 
Triangulation) คือการใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ กัน เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้
วิธีการสังเกตควบคู่กับการซักถามพร้อมกัน นั้นก็คือการศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสารประกอบด้วย
นั้นเอง 

                                                

 ๖Denzin, N. Sociology : Methodology; Research, (1970), pp. 218-230. 
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(๕) การสร้างบทสรุปและการพิสูจน์บทสรุป เป็นการน าแนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจัยต่างๆ ทางวิชาการ มาสร้างเป็นบทสรุปร่วมกับข้อมูลที่เช่ือถือได้อีกครั้งหนึ่ง โดยเน้นความ
เช่ือมโยง เพื่อน าไปสู่การพิสูจน์ที่เป็นรูปธรรมและตรงต่อข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 
  ๓.๕.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเชิง
ปริมาณ สามารถด าเนินการดังน้ี 
  ๑) การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  (Quantitative Analysis)  
เป็นหลักโดยการด าเนินการข้ันแรก คือ น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ จ านวน ๓๗๐ ชุด น ามา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบส ารวจ (Editing) แล้วด าเนินการลงรหัสตามคู่มือการลงรหัส (Code 
Book) หลังจากนั้นได้มีการตรวจสอบแบบส ารวจเพื่อความถูกต้องอีก ๑ ครั้ง แล้วจึงด าเนินการถ่าย
รหัสทั้งหลายลงในแบบฟอร์มถ่ายข้อมูล (Transfer Sheet) บรรจุข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ และ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อหาค่าทางสถิติ  

๒) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นผู้วิจัยหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตามโดย

การใช้การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็ จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์เสนอข้อมูล ดังนี้ 

 (๑) สถานภาพส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่า
ร้อยแล (Percentage)  
     (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของพระภิกษุที่มีต่อการศึกษาแรงจูงใจของ
นักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี ใช้การวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :  S.D.) 
   (๓) ข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิด น ามาจับกลุ่มค าตอบวิเคราะห์รายข้อ 
วิเคราะห์โดยเทคนิคการวิเคราะหเ์นื้อหาประกอบบรบิท (Content Analysis  techniques) น าเสนอ
ข้อมูลโดยเขียนเป็นความเรียงประกอบตาราง 
   (๔) เกณฑ์การพจิารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกบัการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีในจงัหวัดชลบุรี มีดังนี ้

ค่าเฉลี่ยต้ังแต่  ๔.๕๐-๕.๐๐   หมายความว่า ระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยต้ังแต่  ๓.๕๐-๔.๔๙  หมายความว่า ระดับการปฏิบัติมาก 
ค่าเฉลี่ยต้ังแต่  ๒.๕๐-๓.๔๙   หมายความว่า  ระดับการปฏิบัติปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยต้ังแต่  ๑.๕๐-๒.๔๙   หมายความว่า ระดับการปฏิบัติน้อย 
ค่าเฉลี่ยต้ังแต่  ๑.๐๐-๑.๔๙   หมายความว่า ระดับการปฏิบัติน้อยท่ีสุด 



๘๙ 

 

บทท่ี ๔ 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่อง เรื่อง “การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน        
จังหวัดชลบุรี” ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods) ทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามแก่
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๗๐ ชุด เมื่อเก็บข้อมูลแล้วเสร็จ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้คือค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนการวิจัยเ ชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร (Documentary research) และสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๘ รูป ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับพระปริยัติธรรมแผนก
บาลี และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๓ รูป/คน 
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอรรถาธิบาย
และพรรณนาความ ผลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ตาม
ข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑ สภาพทั่วไปในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี 
 ๔.๒ ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี            

 ๔.๓ แนวทางการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี 
 ๔.๔ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

 ๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย  

 
๔.๑ สภาพทั่วไปในการจดัการเรียนการสอนพระปรยิัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี 

๔.๑.๑ สภาพปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัด
ชลบุรี 
 ๔.๑.๑.๑ จุดแข็ง (Strengths)  

๑) จังหวัดชลบุรีมีส านักเรียนบาลีทั้งระดับจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล หลายวัดแต่ปัจจุบัน
ส านักเรียนเหล่าน้ีได้ส่งพระเณรไปเรียนที่วัดชัยมงคลเพราะเป็นส านักเรียนที่มีความพร้อมทั้งในด้าน
นักเรียนครูผู้สอนสถานที่พักตลอดจนทกุอุดหนุนในด้านต่างๆ ท าให้ผู้เรียนผู้สอนไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้
ผู้เรียนจึงมีหน้าที่เรียนและสอบให้ได้เพียงอย่างเดียว๑  
                                                             

๑ สัมภาษณ์ พระครูนิวิฐศรัทธาคุณ (ค านึง สิริภทฺโท), เจ้าคณะต าบลบางละมุง เจ้าอาวาสวัดศรีวนา
ราม จังหวัดชลบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑.  



๙๐ 

 

๒) วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของการเรียนการสอนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลทีี่จดัว่าเป็นส านักเรยีนเดียวในจังหวัดชลบรุีที่มผีลงานระดับภาค เป็นส านักเรียน
ดาวรุ่งและยังรักษามาตรฐานในการเรียนการสอนสร้างมหาเปรียญปีละหลายสิบรูปเป็นส านักเรียนที่
เชิดหน้าชูตาของจังหวัดชลบุรี๒ 

๓) ครูและนักเรียนจะเข้าไปเรียนไปสอนในส านักเรียนระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด และ
ส านักเรียนที่มีทุนสนับสนุนด้านปัจจัย ๔๓  

๔) ภาษาบาลีเป็นภาษาที่รักษาพุทธพจน์ (พระไตรปิฎก) ปัจจุบันการสนับสนุนของพระ
สังฆาธิการทุกระดับช้ันยังมีอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่จะให้เจ้าส านักเรียนที่มีเปรียญธรรมมาก่อนเห็น
คุณค่าของภาษาบาลีเป็นผู้บริหารจัดการเรียนการสอน๔ 

๕) เจ้าส านักเรียนแต่ละส านักสร้างแรงจูงใจให้เห็นคุณค่าว่าการเรียนบาลีเป็นการรักษา
พระพุทธศาสนาเป็นศักดิ์ศรีเปน็เกียรติติดตัวไปตลอดชีวิตช่ัวลูกช่ัวหลานอย่างนี้แล้วจะเป็นแรงกระตุน้
ให้นักเรียนที่มีศรัทธาอยู่แล้วจะเห็นคุณค่าของการเรียนบาลีมากยิ่งข้ึน๕ 

สรุปได้ว่า จังหวัดชลบุรีในอดีตเคยมีส านักเรยีนบาลทีั้งระดับจงัหวัด/อ าเภอ/ต าบล หลาย
วัด ส านักเรียนที่มีความพร้อมทั้งในด้านนักเรียนครูผู้สอนสถานที่พักตลอดจนทุกอุดหนุนในด้านต่างๆ
ท าให้ผู้เรียนผู้สอนไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ผู้เรียนจึงมีหน้าที่เรียนและสอบให้ได้เพียงอย่างเดียว วัดชัย
มงคล (พระอารามหลวง) ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่
จัดว่าเป็นส านักเรียนเดียวในจังหวัดชลบุรีที่มีผลงานระดับภาค เป็นส านักเรียนดาวรุ่งและยังรักษา
มาตรฐานในการเรียนการสอนสร้างมหาเปรียญปีละหลายสิบลูกเป็นส านักเรียนที่เชิดหน้าชูตาของ
จังหวัดชลบุรี 

 
 
 
 

                                                             
๒ สัมภาษณ์ พระมหาถาวร ฐานวโร, รองเจ้าคณะอ าเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส จังหวัด

ชลบุรี, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑.  
๓ สัมภาษณ์ พระมหาทรงยศ ยโสธโร, เจ้าคณะต าบลมาบโปุง เจ้าอาวาสวัดมาบโปุง จังหวัดชลบุรี, ๒๘ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๔ สัมภาษณ์ พระครูพิศาลชโลปคุณ (ภักดี โสภโณ), รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองชลบุรี เจ้าอาวาส        

วัดราษฎร์ศรัทธา จังหวัดชลบุรี, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑. 
๕ สัมภาษณ์, พระครูมธุรสธรรมภาณ, เจ้าคณะต าบลหนองขามเขต ๒, เจ้าอาวาสวัดรังสีสุทธาวาส, จังหวัด

ชลบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 



๙๑ 

 

ตารางท่ี ๔.๑ วิเคราะห์จุดแข็งของสภาพปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม        

แผนกบาลี 

ล าดับ สรุปเน้ือหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

จ านวนความถี่ รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑ จังหวัดชลบุรีมีส านักเรียนบาลีทั้งระดับจังหวัด/
อ าเภอ/ต าบล สร้างมหาเปรียญปีละหลายสิบ
รูป 

๒ ๑๖,๑๗ 

๒ ส านักเรียนระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด และ
ส านักเรียนที่มีทุนสนับสนุนด้านปัจจัย ๔  

๑ ๑๐ 

๓ พระสังฆาธิการทุกระดับช้ันยังมีอย่างต่อเนื่อง ๑ ๖ 
๔ เจ้าส านักเรียนแต่ละส านักสร้างแรงจูงใจให้เห็น

คุณค่าว่าการเรียนบาลีเป็นศักดิ์ศรีเป็นเกียรติ
ติดตัวไปตลอดชีวิตช่ัวลูกช่ัวหลาน 

๑ ๑๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๒ 

 

๔.๑.๑.๒ จุดอ่อน (Weaknesses)  
๑) ส านักเรียนบาลีในปัจจุบันอยู่ในสภาพที่ทรงกับทรุดเพราะการจัดการเรียนการสอน

พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรีมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการทั้งในด้านส านักเรียน/
ครูผู้สอน/นักเรียน รวมถึงปัจจัยสนับสนุน๖  

๒) ส านักเรียนบาลีเล็กๆ ระดับวัดต้ังอยู่ยากเพราะปัจจัยหลัก คือ ขาดนักเรียนวัดที่เรียน
บาลีจะมีนักเรียนไม่เกิน ๑๐ รูป ครูเองที่มีความช านาญก็หายากส่วนใหญ่จะอยู่ในท านองพี่สอนน้อง
ขาดแคลนครูที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการโดยตรง๗  

๓) ในปัจจุบันน้ีส่วนใหญ่ตามวัดเล็กๆ จะส่งนักเรียนไปเรียนที่ส านักใหญ่ๆ แต่จะกลับมา
ลงช่ือสอบให้กับทางวัดจึงเป็นปัญหาในขณะเรียนครูผู้สอนจะไม่ใส่ใจกับนักเรียนกลุ่มนี้เพราะถือว่า
ไม่ได้ท าช่ือเสียงให้กับวัดของตนเองหรือส านักเรียนของตนเอง๘  

๔) สภาพจัดการเรียนการสอนบาลีในจังหวัดชลบุรีปัจจุบันน่าเป็นห่วงว่าส านักเรียนต่างๆ 
ที่เคยจัดการเรียนการสอนจะยุบตัวลงโดยการส่งนักเรียนไปเรียนที่ส านักเรียนใหญ่ดูเผินๆ ก็เป็นการดี
เพราะเป็นการรวมตัวกันของนักเรียนแต่ถ้ามองในภาพรวมแล้วต่อไปส านักเรยีนต่างๆ ก็จะยุบตัวลงไป
เองเหลือแต่ส านักเรียนที่มีศักยภาพและความพร้อมซึ่งก็มีไม่กี่ส านักในปัจจุบัน๙  

๕) การเรียนบาลีเคยมีความรุ่งเรืองในอดีตที่พระสังฆาธิการได้ให้การสนับสนุนตั้งแต่เจ้า
คณะจังหวัดลงมาแต่ในปัจจุบันก็ทรุดโทรมลงหลายส านักเรียนที่เคยมีช่ือเสียงก็ปิดตัวลงเพราะขาด
บุคลากรและนักเรียนรวมถึงการขาดการสนับสนุนปัจจัยในด้านต่างๆ๑๐  

๖) การเรียนการสอนบาลีแตกต่างกัน ในอดีตนักเรียนบาลีเรียนด้วยความศรัทธาเพื่อ
รักษาพระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในพระพุทธพจน์ แต่ปัจจุบันเปลี่ยนไปนักเรียน
ส่วนใหญ่เรียนเพื่อเอาไปเทียบความรู้เพื่อเรียนต่อหรือ ต้องการรางวัลค่าตอบแทน๑๑ 

                                                             
๖ สัมภาษณ์ พระมหาโสภณ โสมทตฺโต, เจ้าคณะต าบลหนองไม้แดง เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สโมสร 

จังหวัดชลบุรี, ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑. 
๗ สัมภาษณ์ พระครูบวรพัฒนโสภณ (สุนทร จิตฺตาวิโล), เจ้าคณะต าบลหนองต าลึง เจ้าอาวาส         

วัดบ้านไร่ จังหวัดชลบุรี, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑. 
๘ สัมภาษณ์ พระครูมธุรสธรรมภาณ (วิวัฒน์ วิวฑฺฒโน), เจ้าคณะต าบลหนองขามเขต ๒ เจ้าอาวาส    

วัดรังสีสุทธาวาส จังหวัดชลบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๙ สัมภาษณ์ พระครูโกวิทสุตธรรม, ดร., เจ้าอาวาสวัดกลาง จังหวัดชลบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๐ สัมภาษณ์ พระมหามานัส ปสนฺโน, เจ้าคณะต าบลหน้าพระธาตุ เจ้าอาวาสวัดหน้าพระธาตุ จังหวัด

ชลบุรี, ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๑ สัมภาษณ์ พระมหาประภาส ญาณโสภโณ, เจ้าคณะต าบลหนองชาก เจ้าอาวาสวัดสิงห์ทองพรหมา

วาส จังหวัดชลบุรี, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑. 



๙๓ 

 

๗) ส่วนใหญ่นักเรียนจะเป็นพระหนุ่มเณรน้อย ส่วนพระที่พรรษามากจะมีน้อยส่วนใหญ่
อ้างว่ามีปัญหาเรื่องการท่องจ าหรือความจ าสั้น๑๒ 

สรุปได้ว่า ส านักเรียนบาลีในปัจจุบันอยู่ในสภาพที่ทรงกับทรุดเพราะการจัดการเรียนการ
สอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรีมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการทั้งในด้านส านัก
เรียน/ครูผู้สอน/นักเรียน รวมถึงปัจจัยสนับสนุน ส่วนใหญ่ตามวัดเล็กๆจะส่งนักเรียนไปเรียนที่ส านัก
ใหญ่ๆ แต่จะกลับมาลงช่ือสอบให้กับทางวัดจึงเป็นปัญหาในขณะเรียนครูผู้สอนจะไม่ใส่ใจกับนักเรียน
กลุ่มนี้เพราะถือว่าไม่ได้ท าช่ือเสียงให้กับวัดของตนเอง หรือส านักเรียนของตนเอง ส านักเรียนปิดตัวลง
เพราะขาดบุคลากรและนักเรียนรวมถึงการขาดการสนับสนุนปัจจัยในด้านต่างๆ 

ตารางท่ี ๔.๒ วิเคราะห์จุดอ่อนของสภาพปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม      
แผนกบาลี 

ล าดับ สรุปเน้ือหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

จ านวนความถี่ รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑ การจัดการเรียนการสอนมีปัญหาและอุปสรรค
หลายประการทั้งในด้านส านักเรียน/ครูผู้สอน/
นักเรียน รวมถึงปัจจัยสนับสนุน ขาดแคลนครูที่
มีความรู้ความสามารถในวิชาการโดยตรง 

๒ ๙,๑๑ 

๒ นักเรียนไปเรียนที่ส านักใหญ่ๆ แต่จะกลับมาลง
ช่ือสอบให้กับทางวัดครูผู้สอนจะไม่ใส่ใจกับ
นักเรียนกลุ่มนี้ ส านักเรียนต่างๆ ที่เคยจัดการ
เรียนการสอนจะยุบตัวลงโดยการส่งนักเรียนไป
เรียนที่ส านักเรียนใหญ่ 

๒ ๑๕,๑๘ 

๓ ส านักเรียนที่เคยมีช่ือเสียงก็ปิดตัวลงเพราะขาด
บุคลากรและนักเรียน ส่วนใหญ่นักเรียนจะเป็น
พระหนุ่มเณรน้อย ส่วนพระพรรษามากมีน้อย 

๒ ๔,๑๒ 
 

๔ แต่ปัจจุบันเปลี่ยนไปนักเรยีนส่วนใหญ่เรียนเพื่อ
เอาไปเทียบความรู้เพื่อเรียนต่อหรือ ต้องการ
รางวัลค่าตอบแทน 

๑ ๑๓ 

 

                                                             
๑๒ สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมรส (ชัยยุทธ อสิญาโณ), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส    

วัดนอก จังหวัดชลบุรี, ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑. 



๙๔ 

 

๔.๑.๑.๓ โอกาส (Opportunities)  
๑) พระสังฆาธิการทุกระดับช้ันต้ังแต่แม่กองบาลีเป็นต้นร่วมกันจัดการศึกษาบาลีให้เป็น

ระบบในทุกภาคส่วน ในจังหวัดชลบุรีการศึกษาบาลีฝากไว้กับเจ้าส านักที่มีก าลังความสามารถ
โดยเฉพาะด้านการเงิน/คน/มีการจัดการที่เฉพาะตัว ท าให้การเรียนการสอนยังมีอยู่๑๓  

๒) ปัจจุบันการเรียนบาลีค่อนข้างซบเซาส านักเรียนหลายส านักต้องปิดตัวเองลง แต่
ปัจจุบันก็ยังมีส านักเรยีนที่ฟันฝาุอุปสรรคปญัหาต่างๆ สามารถยืนหยัดให้มีการเรียนการสอนมาตลอด
ถึงแม้ว่าจะอยู่ในสภาพที่ทรงตัวก็อยู่ก็ดี แต่ถ้ามีแรงสนับสนุนจากหลายภาคส่วนส านักเรียนที่ปิดตัวลง
ก็อาจจะกลับฟื้นตัวข้ึนมาได้๑๔  

๓) การจัดการเรียนการสอนบาลมีีเฉพาะในส านักเรียนใหญ่ๆ แต่เดิมที่เปิดเป็นส านักเรียน 
มีอยู่ ๕๐ ส านักแต่ปัจจุบันเหลือไม่เกิน ๑๐ ส านักนักเรียนและส านักนักเรียนทีดีที่สุดในขณะนี้คือวัด
ชัยมงคลนอกนั้นก็เพียงรักษาสภาพให้มีการเรียนการสอนเท่านั้น๑๕ 

๔) ในปัจจุบันนักเรียนบาลีมีปริมาณลดลงซึ่งเป็นปัญหาต่อส านักเรียนเล็กๆ เพราะส่วน
ใหญ่นักเรียนบาลีจะไปเรียนที่ส านักเรียนใหญ่ๆ เพราะมีทุนสนับสนุนหลายด้าน๑๖  

สรุปได้ว่า พระสังฆาธิการทุกระดับช้ันต้ังแต่แม่กองบาลีเป็นต้นร่วมกันจัดการศึกษาบาลี
ให้เป็นระบบในทุกภาคส่วน ในจังหวัดชลบุรีการศึกษาบาลีฝากไว้กับเจ้าส านักที่มีก าลังความสามารถ
โดยเฉพาะด้านการเงิน/คน/ ปัจจุบันก็ยังมีส านักเรยีนที่ฟันฝาุอุปสรรคปัญหาต่างๆ สามารถยืนหยัดให้
มีการเรียนการสอนมาตลอดถึงแม้ว่าจะอยู่ในสภาพที่ทรงตัวก็อยู่ก็ดี 

 
 
 
 
 
 

                                                             
๑๓ สัมภาษณ์ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ. ๗), เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส     

วัดบางพระวรวิหาร (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๔ สัมภาษณ์ พระครูทัสนียคุณาภร (วรรณะ ทสฺนีโย), เจ้าคณะอ าเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี, ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๕ สัมภาษณ์ พระครูโสภิตจันทโรภาส (ลุ้ย จนฺทาโภ), เจ้าคณะต าบลหนองขามเขต ๑ เจ้าอาวาส    

วัดหนองขาม จังหวัดชลบุรี, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๖ สัมภาษณ์ พระมหาเสถียรพงษ์ สถิรว โส, เจ้าคณะต าบลมะขามหย่ง เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ จังหวัด

ชลบุรี, ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑.  



๙๕ 

 

ตารางท่ี ๔.๓ วิเคราะห์โอกาสของสภาพปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม     
แผนกบาลี  

ล าดับ สรุปเน้ือหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

จ านวนความถี่ รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑ การศึกษาบาลีฝากไว้กับเจ้าส านักที่มีก าลัง
ความสามารถโดยเฉพาะด้านการเงิน/คน/มีการ
จัดการที่เฉพาะตัว 

๑ ๑ 

๒ ส านักเรียนหลายส านักต้องปดิตัวเองลงถ้ามีแรง
สนับสนุนจากหลายภาคส่วนส านักเรียนที่ปิดตัว
ลงก็อาจจะกลับฟื้นตัวข้ึนมาได้ 

๑ ๗ 

๓ การจัดการเรียนการสอนบาลีมีเฉพาะในส านัก
เรียนใหญ่ๆ นักเรียนบาลีจะไปเรียนที่ส านัก
เรียนใหญ่ๆ เพราะมีทุนสนับสนุนหลายด้าน 

๒ ๘,๑๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 

 

๔.๑.๑.๔ อุปสรรค (Threats) 
๑) ปัจจุบันการเรียนการสอนบาลีในจังหวัดชลบุรีไม่เหมือนในอดีตที่ผู้เรียนมีศรัทธาตั้งใจ

เรียนสืบต่ออายุพระศาสนาปัจจุบันต้องไปหาเด็กในชนบทที่พ่อแม่ยากจนไม่มีทุนที่จะศึกษาต่อจึง
ต้องการบวชเพื่อเรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระเณรในชนบทที่เรียน ส่วนเด็กในตัวเมืองที่มีทุนทรัพย์จะ
ไม่เข้ามาบวช๑๗   

๒) นโยบายคณะสงฆ์ภาค ๑๓ ต้องการให้ทุกต าบลมีนักเรียนบาลี (๑ ต าบล ๑ มหา) แต่
ในความเป็นจริงก็ยังมีหลายต าบลไม่สามารถปฏิบัติตามได้เพราะขาดบุคลากร คือ นักเรียน ปัจจุบัน
จึงอยู่ในสภาพที่จัดการเรียนการสอนตามความสามารถของส านักเรียนแต่ละส านัก๑๘  

๓) การเรียนการสอนบาลีอยู่ที่บุคคล ๒ ฝุาย คือ ฝุายผู้จัดให้มีการเรียนการสอน ฝุาย
ผู้เรียนผู้สอน ซึ่งทั้งสองส่วนเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าเคลื่อนการศึกษาในส่วนนี้ ผู้จัด คือ เจ้าส านัก
ปัจจุบันที่เข้มแข็งซึ่งมีไม่กีส่ านักในจงัหวัดชลบุร ีครูและนักเรียนนับเปน็บุคลากรสนับสนุนที่ส าคัญมาก 
ปัจจุบันส านักเรียนที่ปิดตัวลงเหตุเพราะไม่มีนักเรียน๑๙ 

สรุปได้ว่า การสอนบาลีในจังหวัดชลบุรีไม่เหมือนในอดีตที่ผู้เรียนมีศรัทธาตั้งใจเรียนสืบ
ต่ออายุพระศาสนาปัจจุบันต้องไปหาเด็กในชนบทที่พ่อแม่ยากจนไม่มีทุนที่จะศึกษาต่อจึงต้องการบวช
เพื่อเรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระเณรในชนบทที่เรียน ส่วนเด็กในตัวเมืองที่มีทุนทรัพย์จะไม่เข้ามาบวช 
นโยบายคณะสงฆ์ภาค ๑๓ ต้องการให้ทุกต าบลมีนักเรียนบาลี (๑ ต าบล ๑ มหา) แต่ในความเป็นจริง
ก็ยังมีหลายต าบลไม่สามารถปฏิบัติตามได้เพราะขาดบุคลากร คือ นักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๑๗ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิวิมล (อเนก ฐานิสฺสโร), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดใหญ่

อินทาราม (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๘ สัมภาษณ์ พระปัญญารัตนาภรณ์ (อนันต์ ธมฺมโชโต), รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัย

มงคล (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๒๙กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๙ สัมภาษณ์ พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ, เจ้าคณะอ าเภอเมืองชลบุรี เจ้าอาวาสวัดตาลล้อม จังหวัด

ชลบุรี, ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑. 



๙๗ 

 

ตารางท่ี ๔.๔ วิเคราะห์อุปสรรคของสภาพปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม     
แผนกบาลี  

ล าดับ สรุปเน้ือหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

จ านวนความถี่ รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑ ปัจจุบันต้องไปหาเด็กในชนบทที่พ่อแม่ยากจน
ไม่มีทุนที่จะศึกษาต่อจึงต้องการบวชเพื่อเรียน
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระเณรในชนบท 

๑ ๒ 

๒ ขาดบุคลากร คือ นักเรียน ปัจจุบันจึงอยู่ใน
สภาพที่จัดการเรียนการสอนตามความสามารถ
ของส านักเรียนแต่ละส านัก 

๑ ๓ 

๓ เจ้าส านักปัจจุบันที่ เ ข้มแข็งซึ่ งมี ไม่กี่ส านัก 
ส านักเรียนที่ปิดตัวลงเหตุเพราะไม่มีนักเรียน 

๑ ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๔.๑ แสดงสภาพปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี           
      ด้วยการวิเคราะห์ SWOT 

 

 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ส านักเรียนที่มีความพร้อม 

- รักษามาตรฐานในการเรียนการสอน 

สภาพปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอน

พระปริยัติธรรมแผนกบาล ี

จุดอ่อน (Weaknesses) 
- ขาดนักเรียน 
- ขาดการสนับสนุนปัจจัยด้านต่างๆ 

 

โอกาส (Opportunities) 
เจ้าส านักที่มีก าลังความสามารถด้าน
การเงิน/คน/การจัดการ ท าให้การ
เรียนการสอนยังมีอยู ่

อุปสรรค (Threats) 
- ขาดบุคลากร 

- ขาดนักเรียน 
- ขาดทุนสนับสนุน 



๙๙ 

 

๔.๒ ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของนกัเรียนพระปรยิัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรีใน

ปัจจุบัน ตามวงจร PDCA ใน ๔ ด้าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๔.๒.๑ การวางแผน (Plan) 
๑) การวางแผนเป็นรูปธรรมมีเปูาหมายที่ชัดเจนและสามารถบรรลุเปูาหมายได้ในการ

เรียนของนักเรียนบาลีต้องวางแผนให้เป็นระบบทั้งระยะสั้นระยะยาวเพื่อจัดวางแผนผังการเรียนการ
สอน๒๐  

๒) การวางแผนมีความส าคัญทั้งส่วนส านักเรียนและฝุายผู้เรียนผู้สอนการวางแผนจะเป็น
ตัวช้ีเปูาหมายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในส านักเรียนบาลี๒๑   

๓) ส านักเรียนที่ประสบความส าเร็จเพราะมีการวางแผนในการเรียนการสอนเป็นอย่างดี 
ท าแผนในการเรียนแผนในการเป็นอยู่ประจ าวัน (กิจวัตรประจ าวัน/กิจนิมนต์)๒๒  

๔) แต่ละส านักเรียนต้องมีการก าหนดระยะเวลาการด าเนินการเรียนการสอนบาลีที่
ชัดเจนมีการปฏิบัติตามตารางของการเรียนการสอนมีการก าหนดเปูาหมายผลการสอบของนักเรียน
แต่ละปีการศึกษา๒๓ 

๕) เจ้าส านักและครูผู้สอนต้องมีการเตรียมการจัดท าแผนการเรียนการสอนมีอุปกรณ์การ
เรียนบาลีที่พร้อมต่อความต้องการของนักเรียน๒๔  

๖) การวางแผนจะเป็นตัวช้ีเปูาหมายการจัดการเรียนการสอนบาลีส่วนใหญ่ไม่มีการ
วางแผนไว้ล่วงหน้า ขาดเปูาหมายที่ชัดเจน๒๕ 

 

                                                             
๒๐ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิวิมล (อเนก ฐานิสฺสโร), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดใหญ่

อินทาราม (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๑ สัมภาษณ์ พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ, เจ้าคณะอ าเภอเมืองชลบุรี เจ้าอาวาสวัดตาลล้อม จังหวัด

ชลบุรี, ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๒ สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมรส (ชัยยุทธ อสิญาโณ), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส    

วัดนอก จังหวัดชลบุรี, ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๓ สัมภาษณ์ พระครูโสภิตจันทโรภาส (ลุ้ย จนฺทาโภ), เจ้าคณะต าบลหนองขามเขต ๑ เจ้าอาวาส      

วัดหนองขาม จังหวัดชลบุรี, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๔ สัมภาษณ์ พระครูมธุรสธรรมภาณ (วิวัฒน์ วิวฑฺฒโน), เจ้าคณะต าบลหนองขามเขต ๒ เจ้าอาวาส 

ดรังสีสุทธาวาส จังหวัดชลบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๕ สัมภาษณ์ พระครูโกวิทสุตธรรม, ดร., เจ้าอาวาสวัดกลาง จังหวัดชลบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑. 



๑๐๐ 

 

๗) ผู้บริหารต้องมีการวางแผนทุกระดับช้ันและต้องสรรหาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนหลักการส าคัญ คือ การวางแผนต้องมีเปูาหมายที่
ชัดเจนสามารถปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเปูาหมายได้๒๖   

๘) ต้องมีการจัดให้เจา้ส านักและครูสอนได้ศึกษาดูงานกับส านักเรียนทีป่ระสบความส าเร็จ
เพื่อจะได้น าองค์ความรู้ที่ได้มาจากการวางแผนการเรียนการสอนในส านักของตนเอง๒๗  

๙) การสอนบาลียังขาดการวางแผนที่ดีเจ้าส านักแต่ละส านักในจังหวัดควรสร้างความ
ร่วมมือก าหนดการสอนเพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนมีทิศทางในการเรียนการสอนมีจุดมุ่งหมายเป็นไป
ในทางเดียวกัน๒๘  

๑๐) เป็นกระบวนการของการเรียนการสอนเพื่อก้าวไปสู่ความส าเร็จการท าสิ่งใดก็ตามถ้า
ไม่มีการวางแผนหรือมีเปูาหมายที่วางไว้ความส าเร็จจะเกิดข้ึนยาก๒๙  

๑๑) การเรียนภาษาบาลีเป็นการจัดระบบที่มีการวางแผนมาจากเบื้องบน (แม่กองบาลี) 
ข้ันตอนและวิธีการด าเนินการเป็นระบบ แต่ปัญหาที่ เกิดข้ึนในปัจจุบันคือแผนงานและเปูาหมายไม่
เด่นชัด๓๐  

๑๒) การวางแผนการเรียนบาลีในเขตคณะสงฆ์ภาค ๑๓ เป็นการวางแผนที่ต้องการให้ทุก
ต าบลมีนักเรียนบาลีอย่างน้อย ๑ ท่าน ถือว่าเป็นการวางแผนที่ดีแต่ในความเป็นจริงแผนน้ีไม่สามารถ
ใช้ได้ทุกต าบลเนื่องจากการขาดบุคลากรที่จะมาปูอนส านักเรียนได้๓๑  

๑๓) เป็นการวางแผนที่ผู้วางแผนไม่รู้ปัญหาของผู้ปฏิบัติแผนที่วางไว้จึงมีเปูาหมายที่ไม่
ชัดเจนปฏิบัติได้ยากเพราะในความเป็นจริงกับการวางแผนในการปฏิบัติไม่เหมือนกัน๓๒  

                                                             
๒๖ สัมภาษณ์ พระมหาโสภณ โสมทตฺโต, เจ้าคณะต าบลหนองไม้แดง เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สโมสร 

จังหวัดชลบุรี, ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๗ สัมภาษณ์ พระมหาถาวร ฐานวโร, รองเจ้าคณะอ าเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส จังหวัด

ชลบุรี, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๘ สัมภาษณ์ พระครูนิวิฐศรัทธาคุณ (ค านึง สิริภทฺโท), เจ้าคณะต าบลบางละมุง เจ้าอาวาสวัดศรีวนา

ราม จังหวัดชลบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๙ สัมภาษณ์ พระมหาประภาส ญาณโสภโณ, เจ้าคณะต าบลหนองชาก เจ้าอาวาสวัดสิงห์ทองพรหมา

วาส จังหวัดชลบุรี, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๐ สัมภาษณ์ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ. ๗), เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส       

วัดบางพระวรวิหาร (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๑ สัมภาษณ์ พระปัญญารัตนาภรณ์ (อนันต์ ธมฺมโชโต), รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัย

มงคล (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๒๙กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๒ สัมภาษณ์ พระมหาทรงยศ ยโสธโร, เจ้าคณะต าบลมาบโปุง เจ้าอาวาสวัดมาบโปุง จังหวัดชลบุรี, 

๒๘ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๐๑ 

 

๑๔) การจัดการเรียนการสอนบาลีส่วนใหญ่ไม่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าจัดการเรียนการ
สอนโดยไม่มีแผนการวัดผลในระหว่างการเรียน การอบรมก่อนสอบ จะมีก็เพียงการท าปัญหาประจ า
สัปดาห์เท่านั้น๓๓  

๑๕) การจัดการศึกษาจึงมีลักษณะคล้ายกับจัดการเองตามอัธยาศัยไม่มีการบังคับให้
พระสงฆ์ต้องเรียนพื้นฐานภาษาบาลีก่อนเป็นอันดับแรก๓๔  

๑๖) การวางแผนขาดการเป็นระบบและข้ันตอนจากเบื้องบน (ผู้บริหารส่วนกลาง) ส่วน
ใหญ่จะหวังผลแค่การสอบเท่านั้นไม่ได้วางแผนการเรียนการสอนเป็นระบบเหมือนการเรียนทั่วไป๓๕  

๑๗) หากส านักเรียนไม่มีการวางแผนการเรียนการสอนจะไม่มีเปูาหมายและทิศทางที่
ชัดเจนท าให้การบริหารการเรียนการสอนจะประสบความส าเร็จได้ยาก๓๖  

๑๘) ยังไม่มีการเตรียมการหรือการจัดท าแผนการเรียนการสอนสอนที่เป็นรูปธรรมคลอบ
คลุมทั่วทั้งจังหวัด เจ้าส านักยังไม่มีการส่งเสริมหรือแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาเท่าที่ควรส่วนใหญ่จะให้
ครูผู้สอนแก้ไขปัญหากันเอง๓๗ 

สรุปได้ว่า การวางแผนเป็นกระบวนการของการเรียนการสอนเพื่อก้าวไปสู่ความส าเร็จ
การท าสิ่งใดก็ตามถ้าไม่มีการวางแผนหรือมีเปูาหมายที่วางไว้ความส าเร็จจะเกิดข้ึนยาก การวางแผน
เป็นรูปธรรมมีเปูาหมายที่ชัดเจนเป็นระบบทั้งระยะสั้นระยะยาวเพื่อจัดวางแผนผังการเรียนการสอน 
จะเป็นตัวช้ีเปูาหมายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ส านักเรียนที่ประสบ
ความส าเร็จเพราะมีการวางแผนในการเรียนการสอนเป็นอย่างดี ท าแผนในการเรียนแผนในการ
เป็นอยู่ประจ าวัน (กิจวัตรประจ าวัน/กิจนิมนต์) ผู้บริหารต้องมีการวางแผนทุกระดับช้ันและต้องสรร
หาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาช่วย เจ้าส านักและครูผู้สอนต้องมีการเตรียมการจัดท าแผนการ
เรียนการสอนมีอุปกรณ์การเรียนบาลีที่พร้อมต่อความต้องการของนักเรียน การจัดการเรียนการสอน
บาลีส่วนใหญ่ไม่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าขาดเปูาหมายที่ชัดเจน หากส านักเรียนไม่มีการวางแผนการ

                                                             
๓๓ สัมภาษณ์ พระครูพิศาลชโลปคุณ (ภักดี โสภโณ), รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองชลบุรี เจ้าอาวาส       

วัดราษฎร์ศรัทธา จังหวัดชลบุรี, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๔ สัมภาษณ์ พระมหาเสถียรพงษ์ สถิรว โส, เจ้าคณะต าบลมะขามหย่ง เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ จังหวัด

ชลบุรี, ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๕ สัมภาษณ์ พระครูทัสนียคุณาภร (วรรณะ ทสฺนีโย), เจ้าคณะอ าเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี, ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๖ สัมภาษณ์ พระครูบวรพัฒนโสภณ (สุนทร จิตฺตาวิโล), เจ้าคณะต าบลหนองต าลึง เจ้าอาวาสวัดบ้าน

ไร่ จังหวัดชลบุรี, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑.  
๓๗ สัมภาษณ์ พระมหามานัส ปสนฺโน, เจ้าคณะต าบลหน้าพระธาตุ เจ้าอาวาสวัดหน้าพระธาตุ จังหวัด

ชลบุรี, ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๐๒ 

 

เรียนการสอนจะไม่มีเปูาหมายและทิศทางที่ชัดเจนท าให้การบริหารการเรียนการสอนจะประสบ
ความส าเร็จได้ยาก  

ตารางท่ี ๔.๕ วิเคราะห์ปจัจัยที่สง่ผลต่อการบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัด
ชลบุรีในปัจจุบัน ตามวงจร PDCA ด้านการวางแผน (Plan) 

ล าดับ สรุปเน้ือหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

จ านวนความถี่ รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑ การเรียนบาลีต้องวางแผนให้เป็นระบบทั้งระยะ
สั้นระยะยาวเป็นตัวช้ีเปูาหมายเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพท าแผนในการเรียน ก าหนด
เปูาหมายแต่ละปีการศึกษามีอุปกรณ์การเรียน
บาลีที่พร้อมต่อความต้องการของนักเรียน 

๕ ๒,๔,๕,๑๔,๑๕ 

๒ การวางแผนจะเป็นตัวช้ีเปูาหมาย ต้องสรรหา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยในการ
จัดการเรียนการสอน ศึกษาดูงานกับส านักเรียน
ที่ประสบความส าเร็จ  สร้างความร่วมมือ
ก าหนดการสอนให้เป็นไปในทางเดียวกัน 

๔ ๙,๑๖,๑๗,๑๘ 

๓ กระบวนการก้าวไปสู่ความส าเร็จต้องมีการ
วางแผน การเรียนภาษาบาลีมีการวางแผนและ
เปูาหมายไม่เด่นชัด คณะสงฆ์ภาค ๑๓ ต้องการ
ให้ทุกต าบลมีนักเรียนบาลีอย่างน้อย ๑ ท่าน 
แต่ในความเป็นจริงแผนนี้ไม่สามารถใช้ได้
เนื่องจากขาดส านักเรียน 

๓ ๑,๓,๑๓ 

๔ ผู้วางแผนไม่รู้ปัญหาของผู้ปฏิบัติการเรียนการ
สอนบาลีส่วนใหญ่ไม่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า
จึงมีลักษณะคล้ายกับจัดการเองตามอัธยาศัย 

๓ ๖,๘,๑๐ 

๕ การวางแผนขาดการเป็นระบบเหมือนการเรียน
ทั่วไป ไม่มีเปูาหมายและทิศทางที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรมคลอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด เจ้าส านักส่วน
ใหญ่จะให้ครูผู้สอนแก้ไขปัญหากันเอง 

๓ ๗,๑๑,๑๒ 

 
 



๑๐๓ 

 

๔.๒.๒ การปฏิบัติ (Do) 
๑) การปฏิบัติเป็นกระบวนการของการเรียนการสอนเป็นหัวใจที่ส าคัญยิ่ง เป็นตัวจัดการ

เรียนการสอนว่าจะด าเนินไปเพื่อบรรลเุปูาประสงค์หลกัหรือไม่ ดังนั้นการลงมือปฏิบัติตามแผนจึงเป็น
กระบวนการของความส าเร็จ๓๘  

๒) การปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัดจะท าให้รู้ว่าเมื่อปฏิบัติไปแล้วมี
ข้อบกพร่องในจุดใดหรือส่วนใดจะสามารถแก้ไขและปรับปรุงให้ดีข้ึนได้๓๙  

๓) เมื่อเริ่มต้นการเรียนการสอนผู้สอนต้องอธิบายการเรียน ตารางการเรียน วันและเวลา 
ให้ผู้เรียนได้รับทราบชัดเจนจะได้น าไปปฏิบัติได้ถูกต้อง๔๐  

๔) จัดอบรมให้กับครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนบาลีเพื่อน ามา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน๔๑  

๕) การปฏิบัติเป็นหัวใจของการวางแผนการจดัการศึกษาบาลีต้องเน้นการปฏิบัติตามแผน
ที่วางไว้จึงจะบรรลเุปาูประสงค์ เพราะการท างานสิ่งใดก็ตามถ้าไม่มีการวางแผนไม่ปฏิบัติตามแผนงาน
ที่วางไว้แล้วความส าเร็จจะเกิดข้ึนได้ยาก๔๒ 

๖) ส านักเรียนแต่ละส านักในจังหวัดชลบุรีปฏิบัติตามแผนการด าเนินงานของแม่กองบาลี
สนามหลวง มีการจัดการเรียนการสอนเป็นระบบแต่ขาดข้ันตอนในการปฏิบัติมุ่งเพียงวัดผลการสอบ
เท่านั้น ว่าส านักไหนนักเรียนบาลีสอบได้จ านวนมากที่สุด๔๓  

๗) บุคลากรในส านักเรียนต้องรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเองปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายไม่ก้าวก่ายหน้าที่ของผู้อื่น๔๔  

                                                             
๓๘ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิวิมล (อเนก ฐานิสฺสโร), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดใหญ่

อินทาราม (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๙ สัมภาษณ์ พระครูนิวิฐศรัทธาคุณ (ค านึง สิริภทฺโท), เจ้าคณะต าบลบางละมุง เจ้าอาวาสวัดศรีวนา

ราม จังหวัดชลบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๔๐ สัมภาษณ์ พระครูมธุรสธรรมภาณ (วิวัฒน์ วิวฑฺฒโน), เจ้าคณะต าบลหนองขามเขต ๒ เจ้าอาวาสวัด

รังสีสุทธาวาส จังหวัดชลบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๔๑ สัมภาษณ์ พระมหาถาวร ฐานวโร, รองเจ้าคณะอ าเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส จังหวัด

ชลบุรี, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑. 
๔๒ สัมภาษณ์ พระมหาประภาส ญาณโสภโณ, เจ้าคณะต าบลหนองชาก เจ้าอาวาสวัดสิงห์ทองพรหมา

วาส จังหวัดชลบุรี, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑. 
๔๓ สัมภาษณ์ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ. ๗), เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส      

วัดบางพระวรวิหาร (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๔๔ สัมภาษณ์ พระครูโสภิตจันทโรภาส (ลุ้ย จนฺทาโภ), เจ้าคณะต าบลหนองขามเขต ๑ เจ้าอาวาส    

วัดหนองขาม จังหวัดชลบุรี, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๐๔ 

 

๘) ต้องมีการให้รางวัลแก่บุคลากร (ครู/นักเรียน) เพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการท างานและ
การเรียน๔๕  

๙) หากแผนที่วางไว้มีเปูาหมายชัดเจนการปฏิบัติก็จะเป็นรูปธรรมน าไปสู่เปูาหมายหาก
แผนมีเปูาหมายที่เป็นไปไม่ได้การปฏิบัติก็จะไม่เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล๔๖  

๑๐) การปฏิบัติงานเป็นกระบวนการส าคัญของการเรียนการสอนหากมีแต่แผนงานแต่ไม่
มีการปฏิบัติตามแผนก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะการปฏิบัติงานเป็นปัจจัยของการเรียนการสอน๔๗  

๑๑) เพราะข้ันตอนการปฏิบัตินักเรียนบาลีสามารถเกิดปัญหาได้ทั้งในด้านการเรียนและ
การสอบ เพราะภาษาบาลีไม่เหมือนการเรียนโดยทั่วไปท าให้เกิดปัญหาในด้านทางปฏิบัติ๔๘  

๑๒) ข้ันตอนของกลยุทธ์สู่ความส าเร็จการวางแผนหากไม่มีการปฏิบัติที่ดีก็ไม่เกิดผลการ
เรียนบาลีการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้จึงจะเกิดผลที่เป็นรูปธรรมท าให้ประสบความส าเร็จได้๔๙ 

๑๓) การปฏิบัติสิ่งใดก็ตามหากไมม่ีการวางแผนไว้ล่วงหน้า ไม่มีการวางเปูาหมายที่ชัดเจน
การปฏิบัติงานก็จะไม่เป็นรูปธรรม๕๐  

๑๔) แนวทางการปฏิบัติข้ึนอยู่กับระเบียบของแต่ละส านักเรียนบางส านักก็เคร่งครัดไม่ให้
นักเรียนเรียนอย่างอื่นต้องเรียนบาลีอย่างเดียวบางส านักสักแต่ว่ารักษาส านักเรียนบาลีไว้เท่านั้น
ส่วนตัวนักเรียนจะสอบได้หรือสอบตกไม่ให้ความส าคัญในเรื่องนี้๕๑ 

๑๕) การเรียนบาลีส่วนใหญ่จะด าเนินการภายในส านักของตนเอง ส่วนใหญ่จะเป็นการ
แข่งขันมากกว่าที่จะประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาให้ก้าวหน้ากว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน๕๒ 

                                                             
๔๕ สัมภาษณ์ พระมหาโสภณ โสมทตฺโต, เจ้าคณะต าบลหนองไม้แดง เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สโมสร 

จังหวัดชลบุรี, ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑. 
๔๖ สัมภาษณ์ พระปัญญารัตนาภรณ์ (อนันต์ ธมฺมโชโต), รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัย

มงคล (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๒๙กันยายน ๒๕๖๑. 
๔๗ สัมภาษณ์ พระครูบวรพัฒนโสภณ (สุนทร จิตฺตาวิโล), เจ้าคณะต าบลหนองต าลึง เจ้าอาวาสวัดบ้าน

ไร่ จังหวัดชลบุรี, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑. 
๔๘ สัมภาษณ์ พระมหาทรงยศ ยโสธโร, เจ้าคณะต าบลมาบโปุง เจ้าอาวาสวัดมาบโปุง จังหวัดชลบุรี, 

๒๘ กันยายน ๒๕๖๑. 
๔๙ สัมภาษณ์ พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ, เจ้าคณะอ าเภอเมืองชลบุรี เจ้าอาวาสวัดตาลล้อม จังหวัด

ชลบุรี, ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๕๐ สัมภาษณ์ พระครูโกวิทสุตธรรม, ดร., เจ้าอาวาสวัดกลาง จังหวัดชลบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๕๑ สัมภาษณ์ พระครูพิศาลชโลปคุณ (ภักดี โสภโณ), รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองชลบุรี เจ้าอาวาส       

วัดราษฎร์ศรัทธา จังหวัดชลบุรี, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑. 
๕๒ สัมภาษณ์ พระมหามานัส ปสนฺโน, เจ้าคณะต าบลหน้าพระธาตุ เจ้าอาวาสวัดหน้าพระธาตุ จังหวัด

ชลบุรี, ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๐๕ 

 

๑๖) ส านักเรียนที่ล้มเหลวเพราะขาดการปฏิบัติเจ้าส านักเรียนปล่อยให้ครู เป็น
ผู้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยตนเองโดยไม่เข้าไปสนับสนุนให้การอุปถัมภ์การเรียนจึงไม่
ประสบความส าเร็จ๕๓ 

๑๗) แนวทางการปฏิบัติของแต่ละส านักไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่างส านักต่างจัดการ
เรียนการสอนเป็นของตนเองไม่มีการวัดผลในระหว่างภาคเรียนที่ศึกษา จะวัดผลก่อนเข้าสอบและ
สอบเสร็จเท่านั้นท าให้การปฏิบัติงานจึงเป็นไปในรูปแบบของใครของมัน๕๔ 

สรุปได้ว่า  การปฏิบัติเป็นกระบวนการของการเรยีนการสอนเป็นหัวใจที่ส าคัญยิ่ง เป็นตัว
จัดการเรียนการสอนว่าจะด าเนินไปเพื่อบรรลเุปาูประสงค์หลกัหรอืไม่ ดังนั้นการลงมือปฏิบัติตามแผน
จึงเป็นกระบวนการของความส าเร็จ การปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัดจะท าให้รู้ว่าเมื่อ
ปฏิบัติไปแล้วมีข้อบกพร่องในจุดใดหรือส่วนใดจะสามารถแก้ไขและปรับปรุงให้ดีข้ึนได้ หากแผนที่วาง
ไว้มีเปูาหมายชัดเจนการปฏิบัติก็จะเป็นรูปธรรมน าไปสู่เปูาหมายหากแผนมีเปูาหมายที่เป็นไปไม่ได้
การปฏิบัติก็จะไม่เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล การปฏิบัติงานเป็นกระบวนการส าคัญเป็นปัจจัยของ
การเรียนการสอน เพราะภาษาบาลีมีการเรียนที่ไม่เหมือนการเรียนโดยทั่วไปท าให้เกิดปัญหาในด้าน
ทางปฏิบัติ ส านักเรียนแต่ละส านักในจังหวัดชลบุรีปฏิบัติตามแผนการด าเนินงานของแม่กองบาลี
สนามหลวง มีการจัดการเรียนการสอนเป็นระบบแต่ขาดข้ันตอนในการปฏิบัติมุ่งเพียงวัดผลการสอบ
เท่านั้น การเรียนบาลีส่วนใหญ่จะด าเนินการภายในส านักของตนเอง ส่วนใหญ่จะเป็นการแข่งขัน
มากกว่าที่จะประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาให้ก้าวหน้ากว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การปฏิบัติข้ึนอยู่กับ
ระเบียบของแต่ละส านักเรยีนบางส านักก็เครง่ครัดไม่ใหน้ักเรียนเรยีนอย่างอื่นต้องเรียนบาลีอย่างเดียว
บางส านักสักแต่ว่ารักษาส านักเรียนบาลีไว้เท่านั้นส่วนตัวนักเรียนจะสอบได้หรือสอบตกไม่ให้
ความส าคัญในเรื่องนี้ แนวทางการปฏิบัติของแต่ละส านักไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่างส านักต่าง
จัดการเรียนการสอนเป็นของตนเองไม่มีการวัดผลในระหว่างภาคเรียนที่ศึกษา จะวัดผลก่อนเข้าสอบ
และสอบเสร็จเท่านั้นท าให้การปฏิบัติงานจึงเป็นไปในรูปแบบของใครของมัน 

 
 
 
 

                                                             
๕๓ สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมรส (ชัยยุทธ อสิญาโณ), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส    

วัดนอก จังหวัดชลบุรี, ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑. 
๕๔ สัมภาษณ์ พระครูทัสนียคุณาภร (วรรณะ ทสฺนีโย), เจ้าคณะอ าเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี, ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๐๖ 

 

ตารางท่ี ๔.๖ วิเคราะห์ปจัจัยที่สง่ผลต่อการบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัด
ชลบุรีในปัจจุบัน ตามวงจร PDCA ด้านการปฏิบัติ (Do) 

ล าดับ สรุปเน้ือหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

จ านวนความถี่ รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑ การปฏิบัตเิป็นหัวใจที่ส าคัญหากแผนที่วางไว้มี
การปฏิบัติก็จะเป็นรูปธรรมน าไปสู่เปูาหมาย 
กลยุทธ์สู่ความส าเร็จถ้าไม่มีการปฏิบัติตามแผน
ความส าเร็จจะเกิดข้ึนได้ยาก 

๔ ๒,๓,๕,๑๓ 

๒ การด าเนินงานของแม่กองบาลีสนามหลวงขาด
ข้ันตอนในการปฏิบัติมุ่งเพียงวัดผลการสอบไม่มี
การวางแผนที่ชัดเจน การปฏิบัติงานตามแผน
อย่างเคร่งครัดจะท าให้รู้ว่ามีข้อบกพร่องจุดใด
จะสามารถแก้ไขและปรับปรุงให้ดีข้ึนได้ 

๔ ๑,๔,๑๖,๑๘ 

๓ ผู้สอนต้องอธิบายการเรียน ตารางการเรียน วัน
และเวลา ให้ชัดเจนจะได้น าไปปฏิบัติได้ถูกต้อง 
จัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาปรับปรุง
การปฏิบัติงาน มีการให้รางวัลเพื่อเป็นขวัญ
ก าลังใจในการท างานและการเรียน 

๓ ๙,๑๕,๑๗ 

๔ การเรียนการสอนหากมีแต่แผนงานแต่ไม่มีการ
ปฏิบัติตามแผนก็ไม่ เกิดประโยชน์  เพราะ
ข้ันตอนการปฏิบัตินักเรียนบาลีสามารถเกิด
ปัญหาได้ทั้งในด้านการเรียนและการสอบ 
เพราะภาษาบาลีไม่เหมือนการเรียนโดยทั่วไป
ท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ 

๒ ๑๐,๑๑ 

๕ การเรียนบาลีส่วนใหญ่จะเป็นการแข่งขัน
มากกว่าที่จะร่วมมือเพื่อพฒันาให้ก้าวหน้า แนว
ทางการปฏิบัติ ข้ึนอยู่กับระเบียบของแต่ละ
ส านักเรียนไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การ
ปฏิบัตเิป็นไปในรูปแบบของใครของมัน 

๒ ๖,๗,๑๒,๑๔ 

 
 



๑๐๗ 

 

๔.๒.๓ การตรวจสอบ (Check) 
๑) การตรวจสอบการเรียนการสอนเป็นข้ันตอน กระบวนการ นอกจากเจ้าส านักต้อง

ตรวจสอบครูและนักเรียนแลว้ ครูผู้สอนมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งที่ต้องตรวจสอบนักเรียนทุกข้ันตอนของ
การเรียน ทักษะ ไอคิว ของผู้เรียนต่างกันการตรวจสอบจะท าให้รู้ว่านักเรียนจะเรียนไหวหรือไม่๕๕  

๒) การตรวจสอบท าให้รู้ข้อบกพร่องในการจัดการเรียนการสอนการตรวจสอบท าให้เกิด
การปรับปรุงแก้ไขส านักเรียนที่ขาดการตรวจสอบจากเจ้าส านักเรียนมักจะไม่ประสบความส าเร็จ
นักเรียนจะไม่ตั้งใจเรียนมีปัญหากับครูผู้สอนเองไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด๕๖  

๓) การสั่งงานของผู้วางแผนจ าเป็นต้องมีระยะเวลาในการตรวจสอบแผนงานที่ส่งไปยัง
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อวัดผลของแผนงานว่าปฏิบัติแล้วมีผลเป็นอย่างไร การตรวจสอบเพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุงแผนงานเพื่อให้เกิดความชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติได้๕๗  

๔) การตรวจสอบสถานศึกษาเพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรค การตรวจสอบเป็นวิธีที่ดี
ท าให้ลดปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน๕๘  

๕) ครูผู้สอนต้องมีการให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบเป็นระยะเพื่อเป็นการทดสอบความจ า 
และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการสอบ๕๙  

๖) การตรวจสอบข้อบกพร่องข้อติดขัดในการเรียนการสอนนับว่าเป็นสิ่งส าคัญของการ
เรียน ถ้าไม่มีการตรวจสอบก็จะไม่ทราบถึงปัญหาที่เกิดข้ึนในระหว่างการเรียนการสอน๖๐  

๗) เจ้าส านักต้องดูแลเอาใจใส่ความเปน็อยู่ของครูผู้สอนและนักเรียนที่พกัในส านักเรยีนว่า
เกิดปัญหาข้อขัดข้องประการใด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอน๖๑  

                                                             
๕๕ สัมภาษณ์ พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ, เจ้าคณะอ าเภอเมืองชลบุรี เจ้าอาวาสวัดตาลล้อม จังหวัด

ชลบุรี, ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๕๖ สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมรส (ชัยยุทธ อสิญาโณ), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส     

วัดนอก จังหวัดชลบุรี, ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑. 
๕๗ สัมภาษณ์ พระปัญญารัตนาภรณ์ (อนันต์ ธมฺมโชโต), รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัย

มงคล (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๒๙กันยายน ๒๕๖๑. 
๕๘ สัมภาษณ์ พระมหาประภาส ญาณโสภโณ, เจ้าคณะต าบลหนองชาก เจ้าอาวาสวัดสิงห์ทองพรหมา

วาส จังหวัดชลบุรี, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑. 
๕๙ สัมภาษณ์ พระครูมธุรสธรรมภาณ (วิวัฒน์ วิวฑฺฒโน), เจ้าคณะต าบลหนองขามเขต ๒ เจ้าอาวาสวัด

รังสีสุทธาวาส จังหวัดชลบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๖๐ สัมภาษณ์ พระครูนิวิฐศรัทธาคุณ (ค านึง สิริภทฺโท), เจ้าคณะต าบลบางละมุง เจ้าอาวาสวัดศรีวนา

ราม จังหวัดชลบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑.  
๖๑ สัมภาษณ์ พระมหาถาวร ฐานวโร, รองเจ้าคณะอ าเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส จังหวัด

ชลบุรี, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๐๘ 

 

๘) การตรวจสอบการปฏิบัติงานถือว่าเป็นสิ่งส าคัญท าให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนใน
ระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อจะน ามาเป็นข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงให้ดีข้ึนต่อไป๖๒ 

๙) ท าให้การวางแผนและการปฏิบัติมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนแผนดีปฏิบัติตามหากไม่มีการ
ตรวจสอบความสัมฤทธ์ิผลอาจไม่เกิดข้ึนก็ได้เพราะการตรวจสอบท าให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
แผนซึ่งจะน ามาสู่การปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้นไป๖๓  

๑๐) เจ้าส านักต้องขับเคลื่อนด าเนินการในการบริหารอย่างมีระบบและต้องหาจุดอ่อนจุด
แข็งของการบริหารเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องใหเ้กิดความเข้มแข็งและแก้ปญัหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนได้๖๔ 

๑๑) เมื่อมีปัญหาการตรวจสอบจะช่วยลดปัญหาและท าให้การเรียนการสอนด าเนินต่อไป
ได้ฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนเมื่อมปีัญหาอุปสรรคจ าเปน็ต้องมีการตรวจสอบข้อบกพร่องที่เกิดข้ึน
เพื่อให้รับทราบถึงปัญหาน้ันๆ๖๕  

๑๒) การตรวจสอบในการจัดการเรียนการสอนเป็นหน้าที่หลักของเจ้าส านักเรี ยนและ
ครูผู้สอนส านักเรียนจะทรงหรือทรุดตัวเพราะขาดการตรวจสอบจัดการเรียนการสอนตามที่ท าการ
ส่งเสริมมาท าให้ผลการเรียนไม่มีประสิทธิภาพ๖๖  

๑๓) ส านักเรียนที่มุ่งหวังผลการเรียนการสอนต้องการให้นักเรียนสอบได้มากจะต้องมีการ
ตรวจสอบสูงวางระเบียบ กฎเกณฑ์ ค่อนข้างมาก แต่ถ้าเป็นส านักเรียนที่นักเรียนดูหนังสือเองก็ไม่มี
การตรวจสอบอะไร จะไปตรวจสอบตอนเข้าสอบว่ามีนักเรียนสอบได้หรือสอบตกเท่านั้น๖๗  

๑๔) ส านักเรียนขนาดเล็กยังขาดการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนการวัดผลและ
ประเมินผล ไมมีการวัดผลและประเมนิผลหลังสอบเสร็จสิ้น การประเมินผลการจัดการการเรียนการ
สอนไมมีความชัดเจน๖๘  

                                                             
๖๒ สัมภาษณ์ พระครูโกวิทสุตธรรม, ดร., เจ้าอาวาสวัดกลาง จังหวัดชลบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๖๓ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิวิมล (อเนก ฐานิสฺสโร), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดใหญ่

อินทาราม (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๖๔ สัมภาษณ์ พระมหาโสภณ โสมทตฺโต, เจ้าคณะต าบลหนองไม้แดง เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สโมสร 

จังหวัดชลบุรี, ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑. 
๖๕ สัมภาษณ์ พระครูบวรพัฒนโสภณ (สุนทร จิตฺตาวิโล), เจ้าคณะต าบลหนองต าลึง เจ้าอาวาสวัดบ้าน

ไร่ จังหวัดชลบุรี, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑. 
๖๖ สัมภาษณ์ พระมหาทรงยศ ยโสธโร, เจ้าคณะต าบลมาบโปุง เจ้าอาวาสวัดมาบโปุง จังหวัดชลบุรี, 

๒๘ กันยายน ๒๕๖๑. 
๖๗ สัมภาษณ์ พระครูพิศาลชโลปคุณ (ภักดี โสภโณ), รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองชลบุรี เจ้าอาวาส       

วัดราษฎร์ศรัทธา จังหวัดชลบุรี, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑. 
๖๘ สัมภาษณ์ พระมหามานัส ปสนฺโน, เจ้าคณะต าบลหน้าพระธาตุ เจ้าอาวาสวัดหน้าพระธาตุ จังหวัด

ชลบุรี, ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๐๙ 

 

๑๕) ส่วนใหญ่การเรียนบาลีจะปล่อยให้จัดท าข้ึนเองไม่มีการตรวจสอบไม่มีระบบระเบียบ
ที่แน่นอนส านักเรียนที่ให้ความใส่ใจก็จะมีการตรวจสอบครูนักเรียนในส านักเรียนของตนเองอย่าง
เคร่งครัดมีการประชุมปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการเรียนเป็นระยะอาจจะทุกสัปดาห์หรือทุก
เดือน๖๙  

๑๖) การเรียนการสอนบาลีข้ึนอยู่กับเจ้าส านักและครูผู้สอนเท่านั้น แม่กองบาลีไม่เข้ามา
เกี่ยวข้องมีหน้าที่วัดผลจัดให้มีการสอบอย่างเดียวการตรวจสอบระหว่างเรียนจึงไม่เกิดข้ึน๗๐  

๑๗) ส านักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีการประเมินผลเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้น ามาปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนให้ดีย่ิงข้ึน๗๑  

สรุปได้ว่า การตรวจสอบการเรียนการสอนเป็นข้ันตอน กระบวนการ นอกจากเจ้าส านัก
ต้องตรวจสอบครูและนักเรยีนแล้ว ครูผู้สอนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตรวจสอบนักเรยีนทุกข้ันตอน
ของการเรียน ทักษะ ไอคิว ของผู้เรียนต่างกัน ท าให้รู้ข้อบกพร่องในการจัดการเรียนการสอน ท าให้
ทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนในระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อจะน ามาเป็นข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงให้
ดีข้ึนต่อไป การสั่งงานของผู้วางแผนจ าเป็นต้องมีระยะเวลาในการตรวจสอบแผนงานว่าปฏิบัติแล้วมี
ผลเป็นอย่างไร เจ้าส านักต้องดูแลเอาใจใสค่วามเป็นอยู่ของครูผูส้อนและนักเรยีนที่พักในส านักเรียนว่า
เกิดปัญหาข้อขัดข้องประการใด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอน เจ้าส านักต้องขับเคลื่อน
ด าเนินการในการบริหารอย่างมีระบบและต้องหาจุดอ่อนจุดแข็งของการบริหารเพื่อการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องให้เกิดความเข้มแข็งและแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนได้ ส านักเรียนที่มุ่งหวังผลการเรียนต้องมี
การตรวจสอบสูงวางระเบียบ กฎเกณฑ์ ค่อนข้างมาก ส านักเรียนขนาดเล็กยังขาดการวิเคราะห์การ
จัดการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล ไมมีการวัดผลและประเมนิผลหลังสอบเสร็จสิ้น ส่วน
ใหญ่การเรียนบาลีจะปล่อยให้จัดท าข้ึนเองไม่มีการตรวจสอบไม่มีระบบระเบียบที่แน่นอน  การเรียน
การสอนบาลีข้ึนอยู่กับเจ้าส านักและครูผู้สอนเท่านั้น แม่กองบาลีไม่เข้ามาเกี่ยวข้องมีหน้าที่วัดผลจัด
ให้มีการสอบอย่างเดียวการตรวจสอบระหว่างเรียนจึงไม่เกิดข้ึน  ส านักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีการ
ประเมินผลเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้น ามาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีย่ิงข้ึน  

 

                                                             
๖๙ สัมภาษณ์ พระครูทัสนียคุณาภร (วรรณะ ทสฺนีโย), เจ้าคณะอ าเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี, ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๗๐ สัมภาษณ์ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ. ๗), เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส      

วัดบางพระวรวิหาร (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๗๑ สัมภาษณ์ พระครูโสภิตจันทโรภาส (ลุ้ย จนฺทาโภ), เจ้าคณะต าบลหนองขามเขต ๑ เจ้าอาวาส     

วัดหนองขาม จังหวัดชลบุรี, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๑๐ 

 

ตารางท่ี ๔.๗ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัด
ชลบุรีในปัจจุบัน ตามวงจร PDCA ด้านการตรวจสอบ (Check) 

ล าดับ สรุปเน้ือหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

จ านวนความถี่ รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑ เจ้ าส านักต้องตรวจสอบครูและนัก เรียน 
ครูผู้สอนต้องตรวจสอบนักเรียนทุกข้ันตอนของ
การเรียน มีระยะเวลาในการตรวจสอบว่า
ปฏิบัติแล้วมีผลเป็นอย่างไร เพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุงแผนงาน น ามาสู่การปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้นไป 

๔ ๒,๓,๔,๕ 

๒ ส านัก เรียนที่ มุ่ งหวังผลการเรียนต้องวาง
ระเบียบ กฎเกณฑ์ ขับเคลื่อนด าเนินการหา
จุดอ่อนจุดแข็งเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่วน
ใหญ่การเรียนบาลีไม่มีระเบียบที่แน่นอนข้ึนอยู่
กับเจ้าส านัก การตรวจสอบจึงไม่เกิดข้ึน 

๔ ๑,๖,๗,๙ 

๓ ส านักเรียนจะทรงหรือทรุดตัวเพราะขาดการ
ตรวจสอบท าให้ผลการเรียนไม่มีประสิทธิภาพ 

เมื่ อมีปัญหาจ า เป็ นต้อ งมี การตรวจสอบ
ข้อบกพร่องเพื่อให้รับทราบถึงปัญหาน้ันๆ 

๒ ๑๐,๑๑ 

๔ ส านักเรียนขนาดเล็กยังขาดการวัดผลและ
ประเมินผลการจัดการการเรียนการสอนไมมี
ความชัดเจน การตรวจสอบเป็นวิธีที่ดีท าให้ลด
ปัญหาในการด าเนินงาน เก็บรวบรวมข้อมูลทีไ่ด้
น ามาปรับปรุงพัฒนาให้ดีย่ิงข้ึน 

๓ ๑๒,๑๓,๑๔ 

๕ การให้ ผู้ เ รี ยนท าแบบทดสอบ เป็นระยะ 
ตรวจสอบข้อบกพร่องในการเรียน เจ้าส านัก
ต้องดูแลเอาใจใส่ครูผู้สอนและนักเรียนที่พักใน
ส านักเรียนว่าเกิดปัญหาข้อขัดข้องประการใด 
ให้ทราบปัญหาที่เกิดข้ึนเพื่อเป็นข้อมูลในการ
แก้ไขปรับปรุงให้ดีข้ึน 

๔ ๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

 
 



๑๑๑ 

 

๔.๒.๔ การปรับปรุงแก้ไข (Action) 
๑) การปรับปรุงแก้ไขท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่เพราะปัญหาจะเกิดข้ึนเสมอ

ในขณะปฏิบัติงานการปรับปรุงแก้ไขท าให้ลดปัญหาสร้างความสมดุลให้เกิดข้ึน๗๒  
๒) เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิของการเรียนการสอนบาลีจึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา

ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างเดียวกัน๗๓  
๓) เป็นข้ันตอนสุดท้ายของการด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้ว่าแผนนั้นมีปัญหา

อุปสรรคอย่างไรก็ต้องมีการปรบัปรุงแก้ไขเพื่อใหก้ารด าเนินการได้และหากมสีิ่งที่ต้องปรบัปรุงแก้ไขจะ
ได้ปรับปรุงแก้ไขได้ทันที๗๔  

๔) ในการเรียนการสอนบาลีมสีิ่งที่ต้องปรับปรงุแก้ไขทั้งหลกัสตูร/วิชาการ/การวัดผล/การ
ประเมิน๗๕  

๕) การปรับปรุงแก้ไขเป็นกระบวนการต่อเนื่องจากการตรวจสอบเมื่อพบเจอปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานก็จะได้น ามาปรับปรงุแก้ไขและเริม่ต้นกระบวนการท างานใหม้ีประสทิธิภาพ
ยิ่งขึ้น๗๖  

๖) เมื่อรู้ปัญหาอุปสรรคแล้วต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ปัญหาและอุปสรรคหมดไป
การปรับปรุงแก้ไขในการเรียนการสอนช่วยลดปัญหาของครูผู้สอนและนักเรียนผู้เรียน๗๗ 

๗) ในปัจจุบันวิชาบาลีมีการปรับปรุงแก้ไขในการสอบคือให้โอกาสนักเรียนได้สอบซ่อมได้
ในระดับเปรียญธรรมประโยค ๑-๒ ถึงเปรียญธรรม ๕ ประโยคซึ่งถือว่าดี แต่ในด้านข้อสอบน่าจะมี
การออกข้อสอบแบบปรนัยบ้าง๗๘  

                                                             
๗๒ สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมรส (ชัยยุทธ อสิญาโณ), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส     

วัดนอก จังหวัดชลบุรี, ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑. 
๗๓ สัมภาษณ์ พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ, เจ้าคณะอ าเภอเมืองชลบุรี เจ้าอาวาสวัดตาลล้อม จังหวัด

ชลบุรี, ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๗๔ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิวิมล (อเนก ฐานิสฺสโร), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัด       

ใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๗๕ สัมภาษณ์ พระปัญญารัตนาภรณ์ (อนันต์ ธมฺมโชโต), รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัย

มงคล (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๒๙กันยายน ๒๕๖๑. 
๗๖ สัมภาษณ์ พระครูโกวิทสุตธรรม, ดร., เจ้าอาวาสวัดกลาง จังหวัดชลบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๗๗ สัมภาษณ์ พระครูบวรพัฒนโสภณ (สุนทร จิตฺตาวิโล), เจ้าคณะต าบลหนองต าลึง เจ้าอาวาสวัดบ้าน

ไร่ จังหวัดชลบุรี, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑. 
๗๘ สัมภาษณ์ พระมหาเสถียรพงษ์ สถิรว โส, เจ้าคณะต าบลมะขามหย่ง เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ จังหวัด

ชลบุรี, ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๑๒ 

 

๘) ส านักเรียนที่จัดการเรียนการสอนที่มนีักเรียนและครูเป็นจ านวนมากจะมีการควบคุมมี
การปรับปรุงแก้ไขทั้งครูและนักเรียนอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การเรียนการสอนประสบความส าเร็จมีผู้ท า
ข้อสอบได้เป็นจ านวนมาก๗๙  

๙) ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการบริหารการด าเนินงานอยู่ตลอดเวลาทั้งด้านบุคลากรต้อง
ปรับปรุงสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตลอดถึงความซื่อสัตย์
เหมาะสมกับงาน๘๐  

๑๐) การปรับปรุงแก้ไขเป็นกระบวนการที่ท าให้ผลงานที่ออกมาไม่เกิดปัญหาและได้ผล
เป็นที่น่าพอใจการปรับปรุงแก้ไขเป็นข้ันตอนวิธีการสุดท้ายของการวางแผน๘๑  

๑๑) เจ้าส านักต้องให้ความส าคัญการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ เมื่อเกิดข้อบกพร่องต้องรีบ
แก้ไขปรับปรุงและพัฒนาให้การท างานขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ๘๒ 

๑๒) การเรียนบาลีนับว่าเป็นเรื่องยากอยู่แล้ว ถ้ามีข้อบกพร่องเกิดข้ึนและไม่มีการ
ปรับปรุงแก้ไขจะท าให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่ายจนถึงข้ันล้มเลิกความตั้งใจที่จะเรียนต่อได้๘๓  

๑๓) การเรียนบาลียังขาดการจัดท าแบบสอบถามเพื่อส ารวจหาข้อดีข้อด้อยในการจัด
เรียนการสอนเพื่อน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน๘๔  

๑๔) การแก้ไขเนื้อหาวิธีการสอนข้ึนอยู่กับเจ้าส านักและผู้สอนเทา่น้ัน แม่กองบาลีมีหน้าที่
เพียงตรวจสอบว่าส านักเรียนไหนสอบได้สอบตกมีจ านวนเท่าไหร่เป็นตัววัดการเรียนการสอนของแต่
ละส านักเท่านั้น๘๕  

                                                             
๗๙ สัมภาษณ์ พระครูพิศาลชโลปคุณ (ภักดี โสภโณ), รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองชลบุรี เจ้าอาวาส       

วัดราษฎร์ศรัทธา จังหวัดชลบุรี, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑. 
 
๘๐ สัมภาษณ์ พระมหาโสภณ โสมทตฺโต, เจ้าคณะต าบลหนองไม้แดง เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สโมสร 

จังหวัดชลบุรี, ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑. 
๘๑ สัมภาษณ์ พระมหาประภาส ญาณโสภโณ, เจ้าคณะต าบลหนองชาก เจ้าอาวาสวัดสิงห์ทองพรหมา

วาส จังหวัดชลบุรี, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑. 
๘๒ สัมภาษณ์ พระครูมธุรสธรรมภาณ (วิวัฒน์ วิวฑฺฒโน), เจ้าคณะต าบลหนองขามเขต ๒ เจ้าอาวาสวัด

รังสีสุทธาวาส จังหวัดชลบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๘๓ สัมภาษณ์ พระครูนิวิฐศรัทธาคุณ (ค านึง สิริภทฺโท), เจ้าคณะต าบลบางละมุง เจ้าอาวาสวัดศรีวนา

ราม จังหวัดชลบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๘๔ สัมภาษณ์ พระมหาถาวร ฐานวโร, รองเจ้าคณะอ าเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส จังหวัด

ชลบุรี, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑. 
๘๕ สัมภาษณ์ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ. ๗), เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส        

วัดบางพระวรวิหาร (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๑๓ 

 

๑๕) การปรับปรุงแก้ไขส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนภายหลังผลสอบออกมาว่าสอบได้และสอบตกมี
จ านวนเท่าไหร่ ส่วนใหญ่ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขในระหว่างการเรียนการสอนมากนักต่างกับการเรียน
การสอนทั่วไปที่ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิชาเรียน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ท าให้
การเรียนการสอนมีคุณภาพและมีผลสัมฤทธ์ิ๘๖  

๑๖) ส านักเรียนบาลียังไม่มีการจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาบาลีที่มีความ
ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน๘๗

  
๑๗) ส านักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มกีารปรบัปรุงแก้ไขวิธีการสอนหรือตารางการสอนยังใช้รูป

แบบเดิมซ้ าๆ ทุกปี๘๘  
๑๘) โดยเฉพาะด้านหลักสูตรแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงท าให้การเรียนการสอนไม่

ก้าวหน้า๘๙  
สรุปได้ว่า การปรับปรุงแก้ไขท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่เพราะปัญหาจะเกิดข้ึน

เสมอในขณะปฏิบัติงานท าให้ลดปัญหาสร้างความสมดุลให้เกิดข้ึน เป็นกระบวนการต่อเนื่องจากการ
ตรวจสอบเมื่อพบเจอปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน เป็นข้ันตอนสุดท้ายของการด าเนินการ
ตามแผนงานที่วางไว้ว่าแผนนั้นมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขได้ทันที เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิของการเรียนการสอนบาลีท าให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างเดียวกัน ปัจจุบันวิชาบาลีมีการปรับปรุงแก้ไขในการสอบคือให้โอกาส
นักเรียนได้สอบซ่อมได้ในระดับเปรียญธรรมประโยค ๑-๒ ถึงเปรียญธรรม ๕ ประโยคซึ่งถือว่าดี แต่ใน
ด้านข้อสอบน่าจะมีการออกข้อสอบแบบปรนัยบ้าง การแก้ไขเนื้อหาวิธีการสอนข้ึนอยู่กับเจ้าส านัก
และผู้สอนเท่านั้น ต่างกับการเรียนการสอนทั่วไปที่ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิชา
เรียน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ท าให้การเรียนการสอนมีคุณภาพและมีผลสัมฤทธ์ิ ส านักเรียนบาลียังไม่มี
การจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาบาลีที่มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน  ส่วนใหญ่
วิธีการสอนหรือตารางการสอนยังใช้รูปแบบเดิมซ้ าๆ ทุกปี โดยเฉพาะด้านหลักสูตรแทบจะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงท าให้การเรียนการสอนไม่ก้าวหน้า 

                                                             
๘๖ สัมภาษณ์ พระครูทัสนียคุณาภร (วรรณะ ทสฺนีโย), เจ้าคณะอ าเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี, ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๘๗ สัมภาษณ์ พระครูโสภิตจันทโรภาส (ลุ้ย จนฺทาโภ), เจ้าคณะต าบลหนองขามเขต ๑ เจ้าอาวาส       

วัดหนองขาม จังหวัดชลบุรี, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๘๘ สัมภาษณ์ พระมหามานัส ปสนฺโน, เจ้าคณะต าบลหน้าพระธาตุ เจ้าอาวาสวัดหน้าพระธาตุ จังหวัด

ชลบุรี, ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๘๙ สัมภาษณ์ พระมหาทรงยศ ยโสธโร, เจ้าคณะต าบลมาบโปุง เจ้าอาวาสวัดมาบโปุง จังหวัดชลบุรี, 

๒๘ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๑๔ 

 

ตารางท่ี ๔.๘ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัด
ชลบุรีในปัจจุบัน ตามวงจร PDCA ด้านการปรับปรุงแก้ไข (Action) 

ล าดับ สรุปเน้ือหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

จ านวนความถี่ รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑ การปรับปรุงแก้ไขท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ใหม่ เพราะปัญหาจะเกิด ข้ึนเสมอในขณะ
ปฏิบัติ งาน เป็ น ข้ันตอนสุ ดท้ ายของการ
ด าเนินการว่าแผนนั้นมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร
จะได้ปรับปรุงแก้ไขได้ทันที 

๓ ๒,๔,๕ 

๒ การเรียนการสอนบาลีมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ทั้งหลักสูตร/วิชาการ/การวัดผล/การประเมิน 
ท าให้การสอนมีคุณภาพ  ท าแบบสอบถาม
ส ารวจหาข้อดีข้อด้อยเพื่อปรบัปรุงให้สอดคล้อง
กับสภาพปัจจุบัน  

๒ ๑,๓,๗,๑๗ 

๓ ปัจจุบันวิชาบาลีมีการให้โอกาสนักเรียนได้สอบ
ซ่อมได้ซึ่งถือว่าดี ส านักเรียนมีการควบคุม
ปรับปรุงแก้ไขการบริหารการด าเนินงานอยู่
ตลอดเวลา ทั้งด้านสรรหาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถตลอดถึงความเหมาะสมกับงาน 

๒ ๖,๘,๙,๑๘ 

๔ เมื่ อรู้ปัญหาอุปสรรคแล้วต้องมีการแก้ ไข
ปรับปรุงเป็นข้ันตอนวิธีการสุดท้ายของการ
วางแผน การเรียนบาลีถ้ามีข้อบกพร่องเกิดข้ึน
และไม่มีการปรับปรุงแก้ไขจะท าให้ผู้เรียนเบื่อ
หน่ายจนล้มเลิกความตั้งใจที่จะเรียนต่อ  

 ๑๑,๑๓,๑๕,๑๖ 

๕ ส านักเรียนบาลียังไม่มีการจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนที่มีความถูกต้องครบถ้วนส่วน
ใหญ่ยังใช้รูปแบบเดิมซ้ าทุกปี โดยเฉพาะ
หลักสูตรแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงท าให้ไม่
ก้าวหน้า  

๓ ๑๐,๑๒,๑๔ 

 
 
 



๑๑๕ 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๒ แสดงปจัจัยทีส่่งผลต่อการบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ตามวงจร 

       PDCA 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร
การศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี 
- จัดประชุมวางแผนการสอน 
- เจ้าส านักเรียน 
- ครูสอน 
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การวางแผน 
- มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าเป็นรูปธรรมมีเปูาหมายที่ชัดเจน 
- วางแผนให้เป็นระบบทั้งแบบระยะสั้นระยะยาว 
- เป็นตัวชี้เปูาหมายเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
- มีทิศทางและจุดมุ่งหมายเป็นไปในทางเดียวกัน 
 

การปฏิบตั ิ
- บุคลากรปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด 
- มีเปูาหมายชัดเจนปฏิบัติตามแผนที่วางไว้เป็นรูปธรรม 
- ท าให้รู้ว่ามีข้อบกพร่องในจุดใดจะสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้ 
- จัดอบรมบุคลากรเพ่ือน ามาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
 

การตรวจสอบ 
- ตรวจสอบข้อบกพร่อง/เก็บรวบรวมข้อมูล/ประเมินผล 
- หาจุดอ่อนจุดแข็งของการบริหารเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
- ตรวจสอบท าให้เกิดการปรับปรุงน ามาสู่การปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้น 
- ลดปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

การปรับปรุงแกไ้ข 
- ส านักเรียนมีการปรับปรุงแก้ไขวิธีการสอน 
- จัดท าข้อมูลการสอนวิชาบาลีที่มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
- ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร/วิชาการ/การวดัผล/การประเมิน 
- เมื่อเกิดข้อบกพร่องต้องรีบแก้ไขและพัฒนาให้การท างาน 
  ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ตามวงจร PDCA 

- การวางแผน 
- การปฏบิตัิ  
- การตรวจสอบ  
- การปรับปรุงแก้ไข  

 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารการศึกษา        
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี ตามวงจร PDCA 



๑๑๖ 

 

๔.๓ การพัฒนาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี 
๔.๓.๑ การพัฒนาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี             

ใน ๔ ด้าน 

๑ ความตั้งใจ (Attention)  
๑) ความตั้งใจเป็นตัวสร้างแรงจงูใจที่น าไปสูก่ารวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบและการ

ปรับปรุงแก้ไขของเจ้าส านักเรียนครูและนักเรียนเพื่อให้การเรียนการสอนขับเคลื่อนไปได้โดยไม่มี
อุปสรรคใดๆ ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนของนักเรียนและครูผู้สอน๙๐   

๒) ความตั้งใจในการเรียนบาลีส านักเรียนจะต้องมีการวางแผนในการเรียนเพื่อให้ทันกับ
การเข้าสอบวัดผลนักเรียนส่วนใหญ่มีความเช่ือมั่นว่าเมื่อเรียนตามแผนแล้วจะประสบความส าเร็จ
ตามที่ตั้งใจไว้ส่วนการตรวจสอบเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนควบคู่ไปกับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์๙๑  

๓) ความตั้งใจมีความจ าเป็นต้องสร้างให้เกิดกับนักเรียนครูและเจ้าส านักเรียนต้องปลูกฝัง
ความตั้งใจให้เกิดกับนักเรียนจึงจะสามารถประสบความส าเร็จได้๙๒  

๔) ครูผู้สอนต้องช้ีให้นักเรียนเห็นถึงข้อดีและประโยชน์ของการเรียนบาลีที่จะเกิดข้ึนกับ
ตัวเองในอนาคตท าให้ผู้เรียนและตั้งใจเรียนให้ส าเร็จ๙๓  

๕) ครูผู้สอนมีความเอาใจใส่ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากข้ึนเป็นการ
สร้างความเช่ือมั่นได้ว่าเขาจะสามารถเรียนและสอบผ่านได้๙๔ 

๖) บุคลากรต้องมีความตั้งใจในวิชาที่ตนสอนด้วยความศรัทธานักเรียนต้องเรียนด้วยตั้งใจ
ในวิชาการที่เรียนนอกจากให้เกิดความรู้แล้วต้องสร้างศรัทธาให้เกิดข้ึนด้วย๙๕  

                                                             
๙๐ สัมภาษณ์ พระครูพิศาลชโลปคุณ (ภักดี โสภโณ), รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองชลบุรี เจ้าอาว าส       

วัดราษฎร์ศรัทธา จังหวัดชลบุรี, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑. 
๙๑ สัมภาษณ์ พระครูทัสนียคุณาภร (วรรณะ ทสฺนีโย), เจ้าคณะอ าเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี, ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๙๒ สัมภาษณ์ พระมหาทรงยศ ยโสธโร, เจ้าคณะต าบลมาบโปุง เจ้าอาวาสวัดมาบโปุง จังหวัดชลบุรี , 

๒๘ กันยายน ๒๕๖๑. 
๙๓ สัมภาษณ์ พระครูมธุรสธรรมภาณ (วิวัฒน์ วิวฑฺฒโน), เจ้าคณะต าบลหนองขามเขต ๒ เจ้าอาวาสวัด

รังสีสุทธาวาส จังหวัดชลบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๙๔ สัมภาษณ์ พระครูนิวิฐศรัทธาคุณ (ค านึง สิริภทฺโท), เจ้าคณะต าบลบางละมุง เจ้าอาวาสวัดศรีวนา

ราม จังหวัดชลบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๙๕ สัมภาษณ์ พระมหาโสภณ โสมทตฺโต, เจ้าคณะต าบลหนองไม้แดง เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สโมสร 

จังหวัดชลบุรี, ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๑๗ 

 

๗) การสร้างความตั้งใจให้นักเรียนจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้น าไปสู่ความส าเร็จในอนาคต
ทั้งตัวผู้เรียนและตัวผู้สอน๙๖  

๘) การสร้างแรงจูงใจให้เกิดข้ึนกับนักเรียนบาลี ครูผู้สอนที่มีความรู้และทักษะสามารถให้
ความเช่ือมั่นกับนักเรียนที่ตนเองสอนอยู่ได้๙๗  

๙) ท าให้เกิดความตั้งใจเรียนในวิชาที่ตนเองเรียนการสร้างความเช่ือมั่นให้กับตัวเองทั้งตัว
ผู้สอนและตัวผู้เรียน๙๘  

๑๐) ความตั้งใจย่อมเกิดจากการฝกึฝนครูผู้สอนต้องฝึกให้ผู้เรียนมีใจจดจ่อกับการเรียนไม่
วอกแวกหว่ันไหวไปกับสิ่งรอบข้าง๙๙  

๑๑) นักเรียนบาลีต้องมีความตั้งใจว่าเรียนจบแลว้จะได้เปน็มหาเปรยีญสรา้งเกยีรติประวัติ
ให้เกิดข้ึนกับตัวเองและครอบครัว จึงเป็นแรงจูงใจที่ท าให้เรียนบาลี๑๐๐  

๑๒) ความตั้งใจท าให้เกิดข้ึนเป็นแรงจูงใจของนักเรียนท าให้เกิดความใฝุใจอยากเรียนรู้ใน
วิชาการที่ตนสนใจภาษาบาลีต้องมีความเช่ือมั่นในตนเองและครูผู้สอนค่อนข้างสูง๑๐๑  

๑๓) เป็นแรงจูงใจของนักเรียนเมื่อมีความเช่ือมั่นที่จะเกิดความตั้งใจที่จะท าสิ่งนั้นเพื่อให้
บรรลุเปูาหมาย๑๐๒ 

๑๔) ความตั้งใจย่อมมองเห็นความส าเร็จที่จะเกิดข้ึนฉะนั้นนักเรียนบาลีต้องมีความตั้งใจ
ว่าจะสามารถศึกษาเล่าเรียนจนประสบความส าเร็จได้๑๐๓  

                                                             
๙๖ สัมภาษณ์ พระครูบวรพัฒนโสภณ (สุนทร จิตฺตาวิโล), เจ้าคณะต าบลหนองต าลึง เจ้าอาวาสวัดบ้าน

ไร่ จังหวัดชลบุรี, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑. 
๙๗ สัมภาษณ์ พระมหามานัส ปสนฺโน, เจ้าคณะต าบลหน้าพระธาตุ เจ้าอาวาสวัดหน้าพระธาตุ จังหวัด

ชลบุรี, ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๙๘ สัมภาษณ์ พระมหาประภาส ญาณโสภโณ, เจ้าคณะต าบลหนองชาก เจ้าอาวาสวัดสิงห์ทองพรหมา

วาส จังหวัดชลบุรี, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑. 
๙๙ สัมภาษณ์ พระครูโสภิตจันทโรภาส (ลุ้ย จนฺทาโภ), เจ้าคณะต าบลหนองขามเขต ๑ เจ้าอาวาส        

วัดหนองขาม จังหวัดชลบุรี, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๐๐ สัมภาษณ์ พระปัญญารัตนาภรณ์ (อนันต์ ธมฺมโชโต), รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัย

มงคล (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๒๙กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๐๑ สัมภาษณ์ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ. ๗), เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส     

วัดบางพระวรวิหาร (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๐๒ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิวิมล (อเนก ฐานิสฺสโร), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดใหญ่

อินทาราม (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๐๓ สัมภาษณ์ พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ, เจ้าคณะอ าเภอเมืองชลบุรี เจ้าอาวาสวัดตาลล้อม จังหวัด

ชลบุรี, ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๑๘ 

 

๑๕) เมื่อแม่กองบาลีถ้ามีนโยบายอย่างไรก็ถือปฏิบัติตามนั้นจึงจะสามารถสร้างความ
เช่ือมั่นให้กับตัวผู้เรียนได้ไม่ว่าในอนาคตการเรียนบาลีจะไปในทิศทางใด๑๐๔  

๑๖) เจ้าส านักและครูผู้สอนต้องให้ความเช่ือมั่นในตัวผู้เรียนว่าเขาจะสามารถเรียนและ
สอบผ่านส าเร็จเพือ่สรา้งช่ือเสียงให้กับส านักวัดของตนได้ท าให้นักเรยีนความฮึกเหิมและมคีวามตั้งใจที่
จะท าให้ส าเร็จสมดังที่ทุกคนคาดหวังไว้๑๐๕  

๑๗) ผู้เรียนบาลีต้องมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะฝุาฟันอุปสรรคในการเรียนการสอนเพื่อให้
ประสบความส าเร็จตามที่ตั้งใจไว้๑๐๖ 

๑๘) ความส าเร็จจะไม่เกิดข้ึนหากขาดความเช่ือมั่นในวิชาการเรียนที่ตนเรียนภาษาบาลี
เป็นภาษาที่ผู้เรียนต้องมีความตั้งใจสูงมีความมั่นคงไม่หว่ันไหวเพื่อก้าวไปสู่ความส าเร็จ๑๐๗  

สรุปได้ว่า ความตั้งใจท าให้ความใฝุใจอยากเรียนรู้เป็นแรงจูงใจของนักเรียนเพื่อให้บรรลุ
เปูาหมาย มองเห็นว่าจะสามารถศึกษาเล่าเรียนจนประสบความส าเร็จได้  เป็นตัวสร้างแรงจูงใจที่
น าไปสู่การวางแผนเพื่อให้การเรียนการสอนขับเคลื่อนไปได้โดยไม่มีอุปสรรคใดๆ ของนักเรียนและ
ครูผู้สอน บุคลากรต้องมีความตั้งใจในวิชาที่ตนสอนด้วยความศรัทธา ครูและเจ้าส านักเรียนต้อง
ปลูกฝังความตั้งใจให้เกิดกับนักเรยีนจะเปน็แรงขับเคลือ่นให้น าไปสูค่วามส าเร็จในอนาคต ครูผู้สอนทีม่ี
ความรู้และทักษะสามารถให้ความเช่ือมั่นกับนักเรียนที่ตนท าให้เกิดความตั้งใจเรียนในวิชาที่ตนเอง
เรียน ครูผู้สอนต้องฝึกให้ผู้เรียนมีใจจดจ่อกับการเรียนไม่หว่ันไหวไปกับสิ่งรอบข้าง  ช้ีให้เห็นถึงข้อดี
และประโยชน์ของการเรยีนบาลทีี่จะเกิดข้ึนกับตัวเองในอนาคต เอาใจใส่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหา
ที่เรียนสร้างความเช่ือมั่นว่าเขาจะสามารถสอบผ่านได้ นักเรียนส่วนใหญ่มีความเช่ือมั่นว่าเมื่อเรียน
ตามแผนแล้วจะประสบความส าเร็จตามที่ตั้งใจไว้ ผู้เรียนต้องมีความมั่นคงไม่หว่ันไหว ตั้งใจว่าเรียนจบ
แล้วจะสร้างเกียรติประวัติให้กับตัวเองและครอบครัว เจ้าส านักและครูผู้สอนต้องให้ความเช่ือมั่นว่าเขา
จะสามารถเรียนและสอบผ่านสรา้งช่ือเสยีงให้กับส านักวัดของตน มีความตั้งใจที่จะท าให้ส าเรจ็สมดังที่
ทุกคนคาดหวังไว้ ฝุาฟันอุปสรรคในการเรียนการสอนเพื่อให้ประสบความส าเร็จ 

 
 

                                                             
๑๐๔ สัมภาษณ์ พระมหาเสถียรพงษ์ สถิรว โส, เจ้าคณะต าบลมะขามหย่ง เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ 

จังหวัดชลบุรี, ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๐๕ สัมภาษณ์ พระมหาถาวร ฐานวโร, รองเจ้าคณะอ าเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส จังหวัด

ชลบุรี, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๐๖ สัมภาษณ์ พระครูโกวิทสุตธรรม, ดร., เจ้าอาวาสวัดกลาง จังหวัดชลบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๐๗ สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมรส (ชัยยุทธ อสิญาโณ), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส      

วัดนอก จังหวัดชลบุรี, ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๑๙ 

 

ตารางท่ี ๔.๙ วิเคราะห์การพัฒนาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี 
ด้านความตั้งใจ (Attention) 

ล าดับ สรุปเน้ือหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

จ านวนความถี่ รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑ นักเรียนส่วนใหญ่มีความเช่ือมั่นว่าเมื่อเรียน
ตามแผนแล้วจะประสบความส าเร็จตามที่ตั้งใจ
ไว้ ผู้เรียนต้องมีความมั่นคงไม่หว่ันไหวเพื่อก้าว
ไปสู่ความส าเร็จ นักเรียนต้องตั้งใจว่าเรียนจบ
แล้วจะสร้างเกียรติประวัติให้กับตัวเองและ
ครอบครัว 

๔ ๒,๔,๗,๘ 

๒ ความตั้งใจท าให้ใฝุใจอยากเรียนรู้เป็นแรงจูงใจ
ของนักเรียนเพื่อให้บรรลุเปูาหมาย มองเห็นว่า
จะสามารถเรียนจนประสบความส าเร็จได้ความ
ตั้งใจเป็นตัวสร้างแรงจูงใจที่น าไปสู่การวางแผน
เพื่อให้การเรียนการสอนขับเคลื่อนไปได้โดยไม่
มีอุปสรรคใดๆ ของนักเรียนและครูผู้สอน 

๓ ๑,๒,๕,๖ 

๓ ปลูกฝังความตั้งใจให้เกิดกับนักเรียน เจ้าส านัก
และครูผู้สอนต้องให้ความเช่ือมั่นว่าเขาจะ
สามารถเรียนและสอบผ่านสร้างช่ือเสียงให้กับ
ส านักวัดของตน ฝุาฟันอุปสรรคในการเรยีนการ
สอนเพื่อให้ประสบความส าเร็จ 

๔ ๙,๑๐,๑๗,๑๘ 

๔ การสร้างความตั้งใจให้นักเรียนจะเป็นแรง
ขับเคลื่อนให้น าไปสู่ความส าเร็จในอนาคต 
ครูผู้สอนที่มีความรู้และทักษะสามารถให้ความ
เช่ือมั่นกับนักเรียนที่ตนท าให้เกิดความตั้งใจ
เรียนในวิชาที่ตนเองเรียน 

๓ ๑๑,๑๒,๑๓ 

๕ ครูผู้สอนต้องฝึกให้ผู้ เรียนมีใจจดจ่อกับการ
เรียนไม่หว่ันไหวไปกับสิ่งรอบข้าง ช้ีให้เห็นถึง
ข้อดีและประโยชน์ของการเรียนบาลีที่จะเกิด
ข้ึนกับตัวเองในอนาคต สร้างความเช่ือมั่นว่าเขา
จะสามารถสอบผ่านได้ 

๓ ๑๔,๑๕,๑๖ 



๑๒๐ 

 

๒. ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง (Relevance)  
๑) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องของนักเรียนท าให้เกิดการพัฒนาในการเรียนการสอนระหว่าง

เจ้าส านักเรียน/ครูผู้สอน/นักเรียน ที่จะท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน๑๐๘  
๒) ท าให้การเรียนการสอนเปน็ระบบ ในด้านการวางแผน/การปฏิบัติ/การตรวจสอบ/การ

ปรับปรุงแก้ไข ในสิ่งที่เกิดปัญหาและอุปสรรคแก่ตัวนักเรียน๑๐๙  
๓) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็นกระบวนการเรียนการสอนท าให้เกิดการวางแผนการ

ปฏิบัติการตรวจสอบการปรับปรุงซึ่งนักเรียนบาลีต้องสร้างความเช่ือมโยงให้เกิดข้ึนจึงจะท าให้เกิด
ประสิทธิผลในการเรียน๑๑๐  

๔) ในการจัดการเรียนการสอนเจ้าส านักเรียนครูผู้สอนและนักเรียนต้องมีความเกี่ยวข้อง
เช่ือมโยงกันตลอดเวลาจึงจะท าให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนการสอน๑๑๑ 

๕) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็นอีกประการหนึ่งที่เจ้าส านัก ครูผู้สอน นักเรียน ต้องสร้าง
ความเช่ือมโยงตั้งแต่การวางแผนน าไปสู่การปฏิบัติภายใต้การตรวจสอบและการปรับปรุงแก้ไข๑๑๒ 

๖) ความสัมพันธ์ในการวางแผนจนน าไปสู่การปฏิบัติโดยมกีารตรวจสอบเป็นระยะเมื่อพบ
ข้อบกพร่องก็มีการปรับปรุงแก้ไขทุกอย่างเป็นกระบวนการการเรียนรู้ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จใน
อนาคต๑๑๓  

๗) ผู้สอนต้องสร้างความสมัพันธ์ที่ดีเอาใจใสดู่แลผูเ้รยีนทั้งในเวลาเรยีนและนอกเวลาเรยีน 
เพื่อให้เกิดความรู้สึกห่วงใยท าให้เกิดแรงกระตุ้นในการเรียนเพื่อหวังผลส าเร็จในการเรียนไม่ท าให้
ผู้สอนผิดหวัง๑๑๔ 

                                                             
๑๐๘ สัมภาษณ์ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ. ๗), เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส     

วัดบางพระวรวิหาร (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๐๙ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิวิมล (อเนก ฐานิสฺสโร), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดใหญ่

อินทาราม (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๑๐ สัมภาษณ์ พระปัญญารัตนาภรณ์ (อนันต์ ธมฺมโชโต), รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัย

มงคล (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๒๙กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๑๑ สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมรส (ชัยยุทธ อสิญาโณ), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส     

วัดนอก จังหวัดชลบุรี, ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๑๒ สัมภาษณ์ พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ, เจ้าคณะอ าเภอเมืองชลบุรี เจ้าอาวาสวัดตาลล้อม จังหวัด

ชลบุรี, ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๑๓ สัมภาษณ์ พระครูพิศาลชโลปคุณ (ภักดี โสภโณ), รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองชลบุรี เจ้าอาวาส       

วัดราษฎร์ศรัทธา จังหวัดชลบุรี, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๑๔ สัมภาษณ์ พระมหามานัส ปสนฺโน, เจ้าคณะต าบลหน้าพระธาตุ เจ้าอาวาสวัดหน้าพระธาตุ จังหวัด

ชลบุรี, ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๒๑ 

 

๘) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในการเรียนการสอนต้องเช่ือมโยงกนัตลอดเวลาเพราะการเรียน
บาลีต้องเอาเวลาส่วนใหญ่อยู่กับการเรียนผู้เรียนต้องใส่ใจและต้องตระหนักในเรื่องนี้ให้มาก๑๑๕  

๙) ต้องสร้างความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการทั้งในด้านการวางแผน/การ
ปฏิบัติ/การตรวจสอบ/การปรับปรุง ให้เกิดความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียน
ผู้เรียน๑๑๖ 

๑๐) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าส านักครูผู้สอนนักเรียนเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ
ทั้งสิ้นนักเรียนที่ประสบความส าเร็จและมีการสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเป็นอย่างดีกับสิ่งที่กล่าวมา๑๑๗  

๑๑) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างส านักเรียน/ครูผู้สอน/นักเรียน จะช่วยลดปัญหาและ
อุปสรรคในการเรียนการสอน๑๑๘  

๑๒) นักเรียนบาลีต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองว่าในขณะนี้ตนเองเป็นนักเรียนเป็นตัวแทน
ของวัดหรือของส านักเรียนที่จะสอบแข่งขันเพื่อสร้างช่ือเสียงทั้ งต่อตนเองส านักเรียนและ
ครอบครัว๑๑๙  

๑๓) แรงจูงใจที่เกิดจากความคาดหวังของครผูู้สอนและผูป้กครองที่มตี่อตัวผู้เรยีนเป็นแรง
กระตุ้นให้มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนให้ส าเร็จในช้ันที่สูงที่สุด๑๒๐  

๑๔) เจ้าส านักและครูผู้สอนต้องคอยหมั่นดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนซักถามความเป็นอยู่รวมถึง
ปัญหาที่เกิดข้ึนในการใช้ชีวิตประจ าวัน ท าให้ผู้เรียนรู้สึกอบอุ่นมีก าลังใจที่จะศึกษาเล่าเรียนให้
ส าเร็จ๑๒๑ 

                                                             
๑๑๕ สัมภาษณ์ พระครูทัสนียคุณาภร (วรรณะ ทสฺนีโย), เจ้าคณะอ าเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี, ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๑๖ สัมภาษณ์ พระมหาโสภณ โสมทตฺโต, เจ้าคณะต าบลหนองไม้แดง เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สโมสร 

จังหวัดชลบุรี, ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๑๗ สัมภาษณ์ พระมหาทรงยศ ยโสธโร, เจ้าคณะต าบลมาบโปุง เจ้าอาวาสวัดมาบโปุง จังหวัดชลบุรี, 

๒๘ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๑๘ สัมภาษณ์ พระครูบวรพัฒนโสภณ (สุนทร จิตฺตาวิโล), เจ้าคณะต าบลหนองต าลึง เจ้าอาวาส       

วัดบ้านไร่ จังหวัดชลบุรี, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๑๙ สัมภาษณ์ พระครูโสภิตจันทโรภาส (ลุ้ย จนฺทาโภ), เจ้าคณะต าบลหนองขามเขต ๑ เจ้าอาวาส     

วัดหนองขาม จังหวัดชลบุรี, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๒๐ สัมภาษณ์ พระครูมธุรสธรรมภาณ (วิวัฒน์ วิวฑฺฒโน), เจ้าคณะต าบลหนองขามเขต ๒ เจ้าอาวาส

วัดรังสีสุทธาวาส จังหวัดชลบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๒๑ สัมภาษณ์ พระมหาถาวร ฐานวโร, รองเจ้าคณะอ าเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส จังหวัด

ชลบุรี, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๒๒ 

 

๑๕) จึงมีความจ าเป็นต่อหลักสูตรและการด าเนินการเรียนการสอนท าให้การปฏิบัติมี
ความเช่ือมโยงไม่ขาดสายและไม่เกิดปัญหาเวลาปฏิบัติ๑๒๒  

๑๖) ผู้ เรียนต้องทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาว่าตนเองมีข้อบกพร่องในจุดใด แนะน า
ข้อบกพร่องนั้นมาแก้ไขปรับปรุงตนเอง หรือขอค าปรึกษาจากผู้สอนช่วยแนะน าปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องนั้นให้สมบูรณ์๑๒๓ 

๑๗) การเรียนบาลีเกิดจากเหตุผลหลายอย่างของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นข้อบังคับของวัดที่
สังกัดอยู่ เป็นการขอร้องเปน็และความหวังของครอบครวั จะด้วยเหตุผลใดก็ตามประโยชน์ที่ผูเ้รยีนจะ
ได้รับก็คือความส าเร็จของตัวผู้เรียนเอง๑๒๔  

สรุปได้ว่า ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องท าให้เกิดการพัฒนาระหว่างเจ้าส านักเรียน/ครูผู้สอน/
นักเรียน ท าให้การเรียนการสอนเป็นระบบในด้านการวางแผน/การปฏิบัติ/การตรวจสอบ/การ
ปรับปรุงแก้ไข ในสิ่งที่เกิดปัญหา การวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบการปรับปรุงนักเรียนบาลีต้อง
สร้างความเช่ือมโยงให้เกิดข้ึนจึงจะท าให้เกิดประสิทธิผลในการเรียน  เจ้าส านัก ครูผู้สอน นักเรียน 
ต้องสร้างความเช่ือมโยงตั้งแต่การวางแผนน าไปสู่การปฏิบัติภายใต้การตรวจสอบและการปรับปรุง
แก้ไขทุกอย่างเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในอนาคต การบริหารจัดการทั้งในด้าน
การวางแผน/การปฏิบัติ/การตรวจสอบ/การปรับปรุง ให้เกิดความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างส านัก
เรียน/ครูผู้สอน/นักเรียน จะช่วยลดปัญหา จึงมีความจ าเป็นต่อหลักสูตรการสอนท าให้การปฏิบัติมี
ความเช่ือมโยงไม่ขาดสาย ผู้สอนต้องดูแลผู้เรียนทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนเพื่อให้เกิด
ความรู้สึกห่วงใย นักเรียนบาลีต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองว่าตนเองเป็นตัวแทนของวัดหรือของส านัก
เรียน ความคาดหวังของครูผู้สอนและผู้ปกครองที่มีต่อตัวผู้เรียนเป็นแรงกระตุ้นให้มีความมุ่งมั่นที่จะ
เรียนให้ส าเร็จ จะด้วยเหตุผลใดก็ตามประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับก็คือความส าเร็จของตัวผู้เรียนเอง  
เจ้าส านักและครูผู้สอนต้องคอยหมั่นดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนท าให้รู้สึกอบอุ่นมีก าลังใจที่จะเรียนให้ส าเร็จ 
ขอค าปรึกษาจากผู้สอนช่วยแนะน าปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้สมบูรณ์ 

 
 
 

                                                             
๑๒๒ สัมภาษณ์ พระมหาประภาส ญาณโสภโณ, เจ้าคณะต าบลหนองชาก เจ้าอาวาสวัดสิงห์ทองพรหมา

วาส จังหวัดชลบุรี, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๒๓ สัมภาษณ์ พระครูโกวิทสุตธรรม, ดร., เจ้าอาวาสวัดกลาง จังหวัดชลบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๔ สัมภาษณ์ พระครูนิวิฐศรัทธาคุณ (ค านึง สิริภทฺโท), เจ้าคณะต าบลบางละมุง เจ้าอาวาสวัดศรีวนา

ราม จังหวัดชลบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๒๓ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๐ วิเคราะห์การพัฒนาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี 
ด้านความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง (Relevance) 

ล าดับ สรุปเน้ือหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

จ านวนความถี่ รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑ การเรียนบาลีต้องเอาเวลาส่วนใหญ่อยู่กับการ
เรียนการพัฒนาระหว่าง เจ้าส านัก เรียน/
ครูผู้สอน/นักเรียน ท าให้การเรียนการสอนเป็น
ระบบเกิดประสิทธิผลในการเรยีน ครูผู้สอนและ
นักเรียนต้องมีความเกี่ยวข้องเ ช่ือมโยงกัน
ตลอดเวลา 

๖ ๑,๒,๓,๔,๗,๙ 

๒ เจ้าส านัก ครูผู้สอน ต้องดูแลผู้เรียนทั้งในเวลา
เรียนและนอกเวลาเรียนเพื่อให้เกิดความรู้สึก
ห่วงใย นักเรียนบาลีต้องรู้จักหน้าที่ของตนเอง
ว่าในขณะนี้ตนเองเป็นตัวแทนของวัดหรือของ
ส านักเรียน 

๔ ๕,๖,๑๒,๑๔ 

๓ นักเรียนที่ประสบความส าเร็จและมีการสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกันเป็นอย่างดีระหว่างส านักเรียน/
ครูผู้สอน/นักเรียน จะช่วยลดปัญหา จึงมีความ
จ าเป็นต่อหลักสูตรการสอนท าให้การปฏิบัติมี
ความเช่ือมโยงไม่ขาดสาย 

๓ ๑๐,๑๑,๑๓ 

๔ ความคาดหวังของครูผู้สอนและผู้ปกครองที่มี
ต่อตัวผู้เรียนเป็นแรงกระตุ้นให้มีความมุ่งมั่นที่
จะเรียนให้ส าเร็จ  จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับก็คือความส าเร็จของ
ตัวผู้เรียนเอง  

๒ ๑๕,๑๖ 

๕ เจ้าส านักและครูผูส้อนต้องคอยหมั่นดูแลเอาใจ
ใส่ผูเ้รียนท าให้รูส้ึกอบอุ่นมกี าลงัใจทีจ่ะเรียนให้
ส าเร็จ ขอค าปรกึษาจากผู้สอนช่วยแนะน า
ปรับปรงุแก้ไขข้อบกพร่องใหส้มบูรณ์ 

๒ ๑๗,๑๘ 

 
 



๑๒๔ 

 

๓. ความมั่นใจ (Confidence)  
๑) ความมั่นใจเป็นแรงกระตุ้นทีน่ักเรยีนบาลตี้องสรา้งให้เกิดข้ึนเพื่อช่วยให้การเรียนบรรลุ

เปูาประสงค์หากขาดความมั่นใจแล้วจะเกิดความท้อแท้และล้มเลิก๑๒๕  
๒) การสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนเป็นหัวใจส าคัญเพราะผู้เรียนมีความเช่ือมั่นว่าคนที่

เรียนแล้วจะประสบความส าเร็จจะก่อให้เกิดความตั้งใจมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน๑๒๖  
๓) นักเรียนส่วนใหญ่ที่เรียนบาลีมีความมั่นใจว่าตนเองต้องประสบความส าเร็จตามที่ได้

ตั้งใจไว้จึงมีความมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุเปูาหมาย๑๒๗ 
๔) การสร้างความมั่นใจให้เกิดข้ึนเป็นแรงจูงใจของนักเรียนท าให้เกิดความใฝุใจอยาก

เรียนรู้ในวิชาการที่ตนสนใจภาษาบาลีต้องมีความเช่ือมั่นในตนเองและครูผู้สอนค่อนข้างสูง๑๒๘  
๕) นักเรียนบาลีทุกคนมีความมั่นใจในวิชาการที่เรียนเพื่อน าไปพัฒนาชีวิตของตนให้ดีข้ึน

เมื่อยังอยู่ในสมณเพศเป็นที่เคารพเมื่อลาสิกขาไปแล้วน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้๑๒๙  
๖) ความมั่นใจในวิชาที่เรียนจะท าให้การเรียนมีจุดประสงค์ที่มั่นคงเพื่อก้าวไปสู่เปูาหมาย

คือความส าเร็จที่วางไว้ความมั่นใจเป็นปัจจัยไม่ให้เกิดความท้อถอยกลางคัน๑๓๐  
๗) ต้องยอมรับว่าการเรียนบาลีผู้เรียนต้องมีความมั่นใจสูงมากฉะนั้นการวางแผนการ

ปฏิบัติการตรวจสอบและการปรับปรุงต้องมีอยู่ตลอดเวลาของการเรียนการสอน๑๓๑ 
๘) แม่กองบาลีต้องก าหนดนโยบายให้เป็นผู้กระท าว่าการเรียนการสอนบาลีจะเป็นไปใน

ทิศทางใดเรียนแล้วได้อะไรเพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักเรียนในอนาคต๑๓๒ 

                                                             
๑๒๕ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิวิมล (อเนก ฐานิสฺสโร), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดใหญ่

อินทาราม (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๒๖ สัมภาษณ์ พระครูโกวิทสุตธรรม, ดร., เจ้าอาวาสวัดกลาง จังหวัดชลบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๗ สัมภาษณ์ พระครูทัสนียคุณาภร (วรรณะ ทสฺนีโย), เจ้าคณะอ าเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี, ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๒๘ สัมภาษณ์ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ. ๗), เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส     

วัดบางพระวรวิหาร (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๒๙ สัมภาษณ์ พระปัญญารัตนาภรณ์ (อนันต์ ธมฺมโชโต), รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัย

มงคล (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๒๙กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๓๐ สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมรส (ชัยยุทธ อสิญาโณ), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส     

วัดนอก จังหวัดชลบุรี, ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๓๑ สัมภาษณ์ พระครูพิศาลชโลปคุณ (ภักดี โสภโณ), รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองชลบุรี เจ้าอาวาส       

วัดราษฎร์ศรัทธา จังหวัดชลบุรี, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๓๒ สัมภาษณ์ พระมหาเสถียรพงษ์ สถิรว โส, เจ้าคณะต าบลมะขามหย่ง เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ 

จังหวัดชลบุรี, ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑.  



๑๒๕ 

 

๙) ครูผู้สอนต้องอธิบายแนวทางการเรียนเป็นล าดับข้ันตอนจากจุดเริ่มต้นจนกระทั่งเสร็จ
สิ้นกระบวนการเรียนการสอนและการสอบ เพื่อให้ผู้เรียนเช่ือมั่นว่าเมื่อท าตามกระบวนการเรียนการ
สอนแล้วเขาจะสามารถสอบผ่านได้ตามที่ตั้งใจไว้๑๓๓  

๑๐) การสร้างความมั่นใจเป็นการสร้างแรงจูงใจที่ดีที่ท าให้การเรียนการสอนประสบ
ความส าเร็จ หากนักเรียนมีความมั่นใจในส านักเรียนและครูผู้สอนถึงแม้ว่าภาษาบาลีจะยากเพียงใดก็
ตามแต่ถ้ามีความมั่นใจการเรียนรู้จะประสบความส าเร็จไม่ว่าจะใช้เวลามากน้อยเพียงใด๑๓๔ 

๑๑) ความมั่นใจต้องสร้างให้เกดิกับครแูละนักเรยีนให้เกิดความมั่นใจว่าวิชาบาลีเปน็วิชาที่
ผู้เรียนได้รับความรู้และบุญกุศลเป็นการรักษาศาสนา๑๓๕  

๑๒) ครูผู้สอนต้องมีการแนะน าแนวทางในการเรียนให้กับผู้เรียนจึงจะสามารถเข้าใจ
เนื้อหาวิชาเรียนได้เป็นอย่างดีเพราะภาษาบาลีต้องอาศัยการท าความเข้าใจที่ลึกซึ้ง เมื่อนักเรียนมี
ความเข้าใจก็จะเกิดความมั่นใจในการเล่าเรียนศึกษาต่อไป๑๓๖  

๑๓) สร้างความมั่นใจโดยมีความซื่อตรงและมั่นคงมีทักษะในการท างานและมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีมีความเต็มใจและผูกพันกับผู้ใต้บังคับบัญชานักเรียนต้องมั่นใจในครูผู้สอน๑๓๗  

๑๔) เป็นแรงจูงใจที่ท าให้ผู้สอนและผู้เรียนมั่นใจในวิชาที่ตนเรียนสามารถพัฒนาต่อยอด
ด้วยเกิดความรู้ความเข้าใจเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น๑๓๘ 

๑๕) ความมั่นใจท าให้เกิดความมั่นคงไม่หยุดกลางคันเกิดความอุตสาหะที่จะฝุาฟันเพื่อให้
เรียนส าเร็จดังที่ตั้งใจไว้๑๓๙  

                                                             
๑๓๓ สัมภาษณ์ พระมหาถาวร ฐานวโร, รองเจ้าคณะอ าเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส จังหวัด

ชลบุรี, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๓๔ สัมภาษณ์ พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ, เจ้าคณะอ าเภอเมืองชลบุรี เจ้าอาวาสวัดตาลล้อม จังหวัด

ชลบุรี, ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๓๕ สัมภาษณ์ พระมหาทรงยศ ยโสธโร, เจ้าคณะต าบลมาบโปุง เจ้าอาวาสวัดมาบโปุง จังหวัดชลบุรี, 

๒๘ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๓๖ สัมภาษณ์ พระมหามานัส ปสนฺโน, เจ้าคณะต าบลหน้าพระธาตุ เจ้าอาวาสวัดหน้าพระธาตุ จังหวัด

ชลบุรี, ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ . 
๑๓๗ สัมภาษณ์ พระมหาโสภณ โสมทตฺโต, เจ้าคณะต าบลหนองไม้แดง เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สโมสร 

จังหวัดชลบุรี, ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๓๘ สัมภาษณ์ พระมหาประภาส ญาณโสภโณ, เจ้าคณะต าบลหนองชาก เจ้าอาวาสวัดสิงห์ทองพรหมา

วาส จังหวัดชลบุรี, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๓๙ สัมภาษณ์ พระครูบวรพัฒนโสภณ (สุนทร จิตฺตาวิโล), เจ้าคณะต าบลหนองต าลึง เจ้าอาวาสวัด

บ้านไร่ จังหวัดชลบุรี, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๒๖ 

 

๑๖) ต้องสร้างความมั่นใจให้เกดิข้ึนว่าการเรยีนบาลสีามารถน าความรู้ภาษาบาลีไปใช้สอน
หรือช่วยกิจการของคณะสงฆ์ และยังสามารถน าความรู้จากบาลีไปเรียนต่อในระดับสูงข้ึนได้๑๔๐  

๑๗) ผู้เรียนสามารถน ามาภาษาบาลีที่ได้จากการเรียนไปประกอบอาชีพ (นักเขียน - แปล
หนังสือ) หรือใช้ตีความหลักธรรมในพระไตรปิฎกได้๑๔๑  

๑๘) การเรียนบาลีส่วนหนึ่งเกิดจากความมั่นใจของตนเองว่าไปเมื่อผู้อื่นสามารถเรียนจน
ส าเร็จได้ ตนเองก็สามารถเรียนและประสบความส าเร็จในการเรียนได้เหมือนกัน๑๔๒ 

สรุปได้ว่า ความมั่นใจเป็นแรงกระตุ้นที่ต้องสร้างให้เกิดข้ึนเพื่อช่วยให้การเรียนบรรลุ
เปูาประสงค์ เป็นหัวใจส าคัญเพราะคนที่เรียนแล้วจะประสบความส าเร็จจะก่อให้เกิดความมุ่งมั่นใน
การศึกษาเล่าเรียน ผู้สอนต้องสอนให้ผู้เรียนเช่ือมั่นว่าเมื่อท าตามแล้วจะสามารถสอบผ่านได้หาก
นักเรียนมีความมั่นใจไม่ว่าจะใช้เวลามากน้อยเพียงใด ต้องประสบความส าเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้จึงมี
ความมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุเปูาหมายเป็นแรงจูงใจของนักเรียนท าให้มีความเช่ือมั่นในตนเองและ
ครูผู้สอนค่อนข้างสูง แม่กองบาลีต้องก าหนดนโยบายการเรียนการสอนบาลีจะเป็นไปในทิศทางใด
เรียนแล้วได้อะไร เพื่อให้ครูและนักเรียนเกิดความมั่นใจว่าวิชาบาลีผู้เรียนได้รับความรู้และบุญกุศล
เป็นการรักษาศาสนา น าไปพัฒนาชีวิตของตนให้ดีข้ึนเมื่อยังอยู่ในสมณเพศ จะท าให้การเรียนมี
จุดประสงค์ที่มั่นคงเพื่อก้าวไปสู่ความส าเร็จเป็นปัจจัยไม่ให้เกิดความท้อถอยกลางคัน  การแนะน า
แนวทางในการเรียนให้กับผู้เรียนจึงจะเกิดความมั่นใจในการเล่าเรียนศึกษาต่อไป ความมั่นใจท าให้
เกิดความอุตสาหะที่จะฝาุฟันเพื่อให้เรยีนส าเรจ็ดังทีต่ั้งใจไว้ สามารถพัฒนาต่อความรู้เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและผู้อื่น น าความรู้ไปใช้สอนหรือช่วยกิจการของคณะสงฆ์ และไปเรียนต่อในระดับสูงข้ึนได้  
ผู้เรียนสามารถน ามาภาษาบาลีที่ได้จากการเรียนใช้ตีความหลักธรรมในพระไตรปิฎกได้ การเรียนบาลี
ส่วนหนึ่งเกิดจากความมั่นใจว่าไปเมื่อผู้อื่นสามารถเรียนจนส าเร็จได้ ตนเองก็สามารถเรียนส าเร็จได้
เหมือนกัน 

 
 
 

                                                             
๑๔๐ สัมภาษณ์ พระครูโสภิตจันทโรภาส (ลุ้ย จนฺทาโภ), เจ้าคณะต าบลหนองขามเขต ๑ เจ้าอาวาส     

วัดหนองขาม จังหวัดชลบุรี, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑.  
๑๔๑ สัมภาษณ์ พระครูมธุรสธรรมภาณ (วิวัฒน์ วิวฑฺฒโน), เจ้าคณะต าบลหนองขามเขต ๒ เจ้าอาวาส

วัดรังสีสุทธาวาส จังหวัดชลบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๔๒ สัมภาษณ์ พระครูนิวิฐศรัทธาคุณ (ค านึง สิริภทฺโท), เจ้าคณะต าบลบางละมุง เจ้าอาวาสวัดศรีวนา

ราม จังหวัดชลบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑.  



๑๒๗ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๑ วิเคราะห์การพัฒนาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี 
ด้านความมั่นใจ (Confidence) 

ล าดับ สรุปเน้ือหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

จ านวนความถี่ รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑ ความมั่นใจเป็นแรงกระตุ้นที่ช่วยให้การเรียน
บรรลุเปูาประสงค์ ก่อให้เกิดความมุ่งมั่นใน
การศึกษาเล่าเรียน การเรียนบาลีส่วนหนึ่งเกิด
จากความมั่นใจว่าไปเมื่อผู้อื่นสามารถเรียนจน
ส าเร็จได้ ตนเองก็สามารถเรียนส าเร็จได้ 

๔ ๒,๑๕,๑๖,๑๘ 

๒ ครูผู้สอนต้องอธิบายแนวการเรียนให้ผู้ เรียน
เช่ือมั่นว่าเมื่อท าตามแล้วสามารถสอบผ่านได้ 
ท าให้เช่ือมั่นในตนเองและครูผู้สอนค่อนข้างสู
นักเรียนบาลีมีความมั่นใจในการเรียนเพื่อน าไป
พัฒนาชีวิตของตนให้ดีข้ึนเมื่อยังอยู่ในสมณเพศ 
จะท าให้มีจุดประสงค์ที่มั่นคงเพื่อก้าวไปสู่
ความส าเร็จไม่ให้เกิดความท้อถอยกลางคัน 

๔ ๑,๓,๔,๑๗ 

๓ ถ้าหากนักเรียนมีความมั่นใจไม่ว่าจะใช้เวลา
มากน้อยเพียงใด ต้องประสบความส าเร็จตามที่
ได้ต้ังใจ มีความมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุเปูาหมาย 

๓ ๕,๖,๗ 

๔ ต้องก าหนดนโยบายการเรียนบาลีให้เป็นไปใน
ทิศทางใดเรียนแล้วได้อะไร แนะน าแนวทาง
การเรียนให้กับผู้เรียน สร้างความมั่นใจโดยมี
ทักษะในการท างานและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมี
ความเต็มใจและผูกพันให้นักเรียนมั่นใจใน
ครูผู้สอน 

๒ ๘,๙,๑๐,๑๒ 

๕ ความมั่นใจท าให้เกิดความอุตสาหะที่จะฝุาฟัน
เพื่อให้เรียนส าเร็จดังที่ตั้งใจไว้ สามารถพัฒนา
ต่อความรู้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น น า
ความรู้ไปใช้สอนหรือช่วยกิจการของคณะสงฆ์ 
และไปเรียนต่อในระดับสูงข้ึนได้ 

๓ ๑๑,๑๓,๑๔ 

 



๑๒๘ 

 

๔. ความพึงพอใจ (Satisfacion)  
๑) ความพอใจของนักเรียนเป็นแรงกระตุ้นให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพหากผู้เรียน

มีความพึงพอใจในวิชาที่เรียนแล้วก็จะมองเห็นเปูาหมายท าให้ประสบความส าเร็จ๑๔๓  
๒) เป็นคุณลักษณะที่จะก้าวล่วงอุปสรรคปัญหาเพราะเมื่อมีความพอใจย่อมเกิดความริยะ

อุตสาหะความพากเพียรพยายามเพื่อให้สิ่งที่ตนต้ังใจไว้ประสบความส าเร็จ๑๔๔  
๓) ความพึงพอใจเป็นแรงกระตุ้นท าให้เกิดความใฝุเรียนรู้ในภาษาบาลีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เป็นความพึงพอใจที่ได้เรียนรู้ภาษาของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของภาษาที่มีแบบแผนเป็น
ภาษาที่รักษาพุทธพจน์คือค าสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้๑๔๕  

๔) หากมีความพึงพอใจถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในอนาคตในการเรียน
บาลีเพราะความพึงพอใจท าให้อยากเรียนอยากประสบความส าเร็จในวิชาที่ตนเองเรียนเหมือนดังคน
อื่นหรือครูบาอาจารย์ของตน๑๔๖  

๕) ครูผู้สอนและเจ้าส านักเป็นปัจจัยหลักที่จะสร้างแรงจูงใจในด้านความพึงพอใจให้เกิด
แก่นักเรียน คุณค่า เกียรติประวัติ สิ่งเหล่าน้ีล้วนสร้างความพึงพอใจให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนได้๑๔๗  

๖) ความพึงพอใจเป็นตัวสนับสนุนหากขาดความพึงพอใจจะท าให้การเรียนการสอน
ประสบผลส าเร็จได้ยาก เพราะความพอใจเป็นบ่อเกิดแห่งความส าเร็จเมื่อนักเรียนมีความพอใจในการ
เรียนก็จะวางแผนในการเรียน การดูหนังสือ การแปล และปฏิบัติตามล าดับข้ันตอนของตารางในการ
เรียน คอยตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาเมื่อไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้ก็จะปรับปรุงแก้ไขตนเอง๑๔๘  

                                                             
๑๔๓ สัมภาษณ์ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ. ๗), เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส    

วัดบางพระวรวิหาร (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๔๔ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิวิมล (อเนก ฐานิสฺสโร), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดใหญ่

อินทาราม (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๔๕ สัมภาษณ์ พระปัญญารัตนาภรณ์ (อนันต์ ธมฺมโชโต), รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัย

มงคล (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๒๙กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๔๖ สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมรส (ชัยยุทธ อสิญาโณ), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส     

วัดนอก จังหวัดชลบุรี, ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๔๗ สัมภาษณ์ พระครูทัสนียคุณาภร (วรรณะ ทสฺนีโย), เจ้าคณะอ าเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี, ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑.  
๑๔๘ สัมภาษณ์ พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ, เจ้าคณะอ าเภอเมืองชลบุรี เจ้าอาวาสวัดตาลล้อม จังหวัด

ชลบุรี, ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๒๙ 

 

๗) ความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนบาลีเป็นหลักใหญ่ที่ท าให้มีการวางแผน การ
ปฏิบัติ มีการตรวจสอบและปรับปรุงให้วิชาการที่เรียนมีคุณภาพ ท าให้นักเรียนประสบผลส าเร็จใน
การเรียนการสอน๑๔๙  

๘) นโยบายในการเรียนบาลีที่น ามาปฏิบัติส่วนใหญ่จะมาจากแม่กองบาลีส่วนหนึ่งและ
นโยบายจากเจ้าส านักอีกส่วนหนึ่งซึ่งบางครั้งสิ่งเหล่านี้อาจมีผลต่อความพึงพอใจของนักเรียนบาลี
ได้๑๕๐  

๙) การสร้างความพึงพอใจในการเรียนการสอนทั้งครูและผู้สอนและนักเรียนซึ่งท าให้การ
เรียนการสอนไม่เกิดความท้อถอยมีความตั้งใจสูงที่จะก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  จนบรรลุ
เปูาหมาย๑๕๑  

๑๐) เจ้าส านักเรียนต้องให้ครูพอใจในการสอนให้นักเรียนพอใจในการเรียนจึงจะเกิด
แรงจูงใจในการเรียนการสอน๑๕๒ 

๑๑) ความพึงพอใจท าให้เกิดศรัทธาในการเรียนการสอนไม่ทอดทิ้งและช่วยให้ข้ามพ้น
ปัญหาต่างๆไปได้หากนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน๑๕๓  

๑๒) ท าให้เกิดความใฝุรู้หรือมีความต้องการที่จะศึกษาในวิชาน้ันๆ เพราะถ้าเกิดความพึง
พอใจแล้วจะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในวิชาที่ตนเองเรียน๑๕๔  

๑๓) ครูผู้สอนต้องสรา้งความมั่นใจใหก้ับนักเรียนบาลีว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในการด ารงไว้ซึ่ง
พระพุทธศาสนา มากกว่าการเรียนเพื่อหวังรางวัลหรือสิ่งตอบแทน ๑๕๕  

                                                             
๑๔๙ สัมภาษณ์ พระครูพิศาลชโลปคุณ (ภักดี โสภโณ), รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองชลบุรี เจ้าอาวาส      

วัดราษฎร์ศรัทธา จังหวัดชลบุรี, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๕๐ สัมภาษณ์ พระมหาเสถียรพงษ์ สถิรว โส, เจ้าคณะต าบลมะขามหย่ง เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ 

จังหวัดชลบุรี, ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑.  
๑๕๑ สัมภาษณ์ พระมหาโสภณ โสมทตฺโต, เจ้าคณะต าบลหนองไม้แดง เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สโมสร 

จังหวัดชลบุรี, ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑.  
๑๕๒ สัมภาษณ์ พระมหาทรงยศ ยโสธโร, เจ้าคณะต าบลมาบโปุง เจ้าอาวาสวัดมาบโปุง จังหวัดชลบุรี, 

๒๘ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๕๓ สัมภาษณ์ พระครูบวรพัฒนโสภณ (สุนทร จิตฺตาวิโล), เจ้าคณะต าบลหนองต าลึง เจ้าอาวาส      

วัดบ้านไร่ จังหวัดชลบุรี, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๕๔ สัมภาษณ์ พระมหาประภาส ญาณโสภโณ, เจ้าคณะต าบลหนองชาก เจ้าอาวาสวัดสิงห์ทองพรหมา

วาส จังหวัดชลบุรี, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑.  
๑๕๕ สัมภาษณ์ พระครูโสภิตจันทโรภาส (ลุ้ย จนฺทาโภ), เจ้าคณะต าบลหนองขามเขต ๑ เจ้าอาวาส      

วัดหนองขาม จังหวัดชลบุรี, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๓๐ 

 

๑๔) นักเรียนต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ผู้สอนต้องเน้นหัวข้อส าคัญของเนื้อหาในการ
เรียน และอธิบายรายละเอียดของเนื้อหาให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายกับตัวผู้เรียน๑๕๖   

๑๕) เมื่อผู้เรียนเกิดความพอใจในวิชาการที่ตนเองศึกษาเล่าเรียนแม้จะมีอุปสรรคมาก
น้อยเพียงใดก็จะสามารถฝุาฟันไปจนส าเร็จได้๑๕๗  

๑๖) ความพอใจในการเรียนบาลีต้องเกิดจากตัวผู้เรียนเองหากเกิดจากการบังคับเกิดจาก
กฎระเบียบแล้วความส าเร็จจะไม่เกิดข้ึน๑๕๘  

๑๗) การสร้างแรงจงูใจการมอบรางวัลหรือสิ่งของตอบแทนความส าเร็จเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
ในการกระตุ้นให้นักเรียนบาลีมีความใส่ใจในการเรียน๑๕๙  

๑๘) เจ้าส านักและครูผู้สอนต้องปลูกจิตส านึกให้ผู้เรียนเกิดความศรัทธาในวิชาบาลี ว่า
ไม่ได้เรียนเพื่อประโยชน์ของตนเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการเรียนเพื่อเป็นการธ ารงรักษาไว้ซึ่ง
พระพุทธศาสนา เพื่อท าให้ผู้เรียนเกิดความรักและพอใจที่จะศึกษาวิชาบาลี๑๖๐ 

สรุปได้ว่า ความพึงพอใจท าให้เกิดความใฝุเรียนรู้ในภาษาบาลี ถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะ
น าไปสู่ความส าเร็จในอนาคตอยากประสบความส าเร็จดังคนอื่นหรือครูบาอาจารย์ของตน  เป็นแรง
กระตุ้นให้การเรียนมีประสิทธิภาพมีความพึงพอใจในวิชาที่เรียน  เป็นคุณลักษณะที่จะก้าวล่วง
อุปสรรคปัญหาเกิดความริยะอุตสาหะเพื่อให้สิ่งที่ตนต้ังใจไว้ส าเร็จ นโยบายในการเรียนบาลีส่วนใหญ่
จะมาจากแม่กองบาลีส่วนหนึ่งและเจ้าส านักอีกส่วนหนึ่ง การสร้างความพึงพอใจท าให้การเรียนการ
สอนไม่เกิดความท้อถอยมีความตั้งใจสูงที่จะก้าวข้ามปัญหาจนบรรลุเปูาหมายคุณค่า เกียรติประวัติ 
สิ่งเหล่าน้ีล้วนสร้างความพึงพอใจให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนได้ เจ้าส านักเรียนต้องให้ครูพอใจในการสอนให้
นักเรียนพอใจในการเรียนให้เกิดศรัทธาในการเรียนไม่ทอดทิ้ งและช่วยให้ข้ามพ้นปัญหาต่างๆ การ
วางแผน การปฏิบัติ มีการตรวจสอบและปรับปรุงให้วิชาการที่เรียนมีคุณภาพ ท าให้นักเรียนประสบ
ผลส าเร็จในการเรียน ท าให้เกิดความใฝุรู้ เกิดความพึงพอใจแล้วจะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในวิชาที่ตนเอง
เรียนนักเรียนต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนผู้สอนต้องอธิบายเนื้อหาให้เข้าใจได้ง่าย เมื่อผู้เรียนเกิด
ความพอใจแม้จะมีอุปสรรคมากน้อยเพียงใดก็จะฝุาฟันจนส าเร็จได้ ความพอใจต้องเกิดจากตัวผู้เรียน
                                                             

๑๕๖ สัมภาษณ์ พระครูมธุรสธรรมภาณ (วิวัฒน์ วิวฑฺฒโน), เจ้าคณะต าบลหนองขามเขต ๒ เจ้าอาวาส
วัดรังสีสุทธาวาส จังหวัดชลบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๕๗ สัมภาษณ์ พระครูโกวิทสุตธรรม, ดร., เจ้าอาวาสวัดกลาง จังหวัดชลบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๕๘ สัมภาษณ์ พระครูนิวิฐศรัทธาคุณ (ค านึง สิริภทฺโท), เจ้าคณะต าบลบางละมุง เจ้าอาวาสวัดศรีวนา

ราม จังหวัดชลบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๕๙ สัมภาษณ์ พระมหามานัส ปสนฺโน, เจ้าคณะต าบลหน้าพระธาตุ เจ้าอาวาสวัดหน้าพระธาตุ จังหวัด

ชลบุรี, ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๖๐ สัมภาษณ์ พระมหาถาวร ฐานวโร, รองเจ้าคณะอ าเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส จังหวัด

ชลบุรี, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๓๑ 

 

หากเกิดจากการบังคับความส าเร็จจะไม่เกิดข้ึน การมอบรางวัลหรือสิ่งของตอบแทนความส าเร็จเป็น
อีกปัจจัยหนึ่งในการกระตุ้นให้นักเรียนมีความใส่ใจในการเรียน เจ้าส านักและครูผู้สอนต้องปลูก
จิตส านึกให้ผู้เรียนเกิดความศรัทธาท าให้ผู้เรียนเกิดความรักและพอใจที่จะศึกษาวิชาบาลี 

ตารางท่ี ๔.๑๒ วิเคราะห์การพัฒนาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี 
ด้านความพึงพอใจ (Satisfaction) 

ล าดับ สรุปเน้ือหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

จ านวนความถี่ รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑ ความพึงพอใจเป็นแรงกระตุ้นให้การเรียนมี
ความริยะอุตสาหะเพื่อให้สิ่งที่ตนตั้งใจไว้ส าเร็จ 
เกิดความใฝุเรียนรู้  ถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะ
น าไปสู่ความส าเร็จในอนาคตดังคนอื่น 

๔ ๑,๒,๓,๔ 

๒ คุณค่า เกียรติประวัติ สิ่งเหล่าน้ีล้วนสร้างความ
พึงพอใจให้เกิดข้ึนกับผู้ เรียนได้ ไม่เกิดความ
ท้อถอยหากขาดความพึงพอใจจะประสบ
ผลส าเร็จได้ยาก 

๔ ๕,๗,๘,๙ 

๓ การสอนให้นักเรียนพอใจเกิดศรัทธาในการ
เรียนไม่ทอดทิ้งและช่วยให้ข้ามพ้นปัญหาต่างๆ 
มอบรางวัลตอบแทนความส าเร็จเป็นอีกปัจจัย
หนึ่งให้นักเรียนมีความใส่ใจในการเรียน ปลูก
จิตส านึกให้เกิดความศรัทธาที่จะศึกษาวิชาบาลี 

๔ ๑๐,๑๑,๑๒,๑๗ 

๔ การวางแผน การปฏิบัติ มีการตรวจสอบและ
ปรับปรุงให้วิชาการที่ เรียนมีคุณภาพ ท าให้
นักเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียน ท าให้เกิด
ความใฝุรู้ เกิดความพึงพอใจแล้วจะไม่รู้สึกเบื่อ
หน่ายในวิชาที่ตนเองเรียน 

๓ ๖,๑๓,๑๔ 

๕ นักเรียนต้องมีทัศนคติที่ดีผู้สอนต้องอธิบาย
เนื้อหาให้เข้าใจได้ง่าย เมื่อผู้ เรียนเกิดความ
พอใจแม้จะมีอุปสรรคมากน้อยเพียงใดก็จะฝุา
ฟันจนส าเร็จได้ 

๓ ๑๕,๑๖,๑๘ 

 
 



๑๓๒ 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๓ แสดงการพัฒนาแรงจงูใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน ๔ ด้าน  
 

 

 

การพัฒนาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 

แนวทางการพัฒนาแรงจูงใจ
ของนักเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี 

- สร้างแรงจูงใจ - สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้น 

- ฝึกฝนครูผู้สอน - ผู้เรียน 
- สร้างเกียรติประวัติให้เกิดขึ้นกับตัวเองและครอบครัว 
- เช่ือมั่นในตนเองและครูผู้สอน 
 

- สร้างความสัมพันธ์ เจ้าส านัก ครูผู้สอน นักเรียน 
- การวางแผน/การปฏิบัติ/ตรวจสอบ/ปรับปรุง 
- ช่วยลดปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน 
- ท าให้การเรียนการสอนเป็นระบบ  
 

- เช่ือมั่นในตนเอง วิชาที่เรียน และครูผู้สอน 

- ตนเองก็สามารถเรียนและประสบความส าเร็จได้ 
- ท าให้เกิดความใฝุใจอยากเรียนรู้ในวิชาการ 
- เป็นปัจจัยไม่ให้เกิดความท้อถอยกลางคัน 
 

- ความพากเพียรพยายามอยากประสบความส าเร็จ 

- เกิดแรงกระตุ้นให้เกิดความใฝุเรียนรูใ้นภาษาบาล ี

- เกิดแรงจูงใจในการเรียนการสอน 
- จะไม่รู้สึกเบ่ือหน่ายในวิชาที่ตนเองเรียน 

 

ความตั้งใจ (Attention) 
 

- จัดประชุมวางแผนการสอน 
- เจ้าส านักเรียน 
- ครูสอน 
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง 
(Relevance) 

 

ความม่ันใจ 
(Confidence) 

 

ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) 

 



๑๓๓ 

 

จากแผนภาพท่ี ๔.๓ ผู้วิจัยขอสรุปการพัฒนาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีใน ๔ ด้าน ดังนี ้

๑) ความตั้งใจ (Attention)  
ความตั้งใจท าให้ความใฝุใจอยากเรียนรู้เป็นแรงจูงใจของนักเรียนเพื่อให้บรรลุเปูาหมาย 

มองเห็นว่าจะสามารถศึกษาเล่าเรียนจนประสบความส าเร็จได้เพื่อใหก้ารเรียนการสอนขับเคลื่อนไปได้
โดยไม่มีอุปสรรคใดๆ ครูผู้สอนที่มีความรู้และทักษะสามารถให้ความเช่ือมั่นกบันักเรียนท าให้เกดิความ
ตั้งใจเรียนในวิชาที่ตนเองเรียน เอาใจใส่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน ให้ความเช่ือมั่นว่าเขาจะ
สามารถเรียนและสอบผ่านสร้างช่ือเสียงให้กับส านักวัดของตนสมดังที่ทุกคนคาดหวังไว้  

๒) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง (Relevance)  
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องท าให้เกิดการพัฒนาระหว่างเจ้าส านักเรียน/ครูผู้สอน/นักเรียน ท า

ให้การเรียนการสอนเป็นระบบ การบริหารจัดการทั้งในด้านการวางแผน/การปฏิบัติ/การตรวจสอบ/
การปรับปรุง จะช่วยลดปัญหาจึงมีความจ าเป็นต่อหลักสูตรการสอนท าให้การปฏิบัติมีความเช่ือมโยง
ไม่ขาดสาย ผู้สอนต้องดูแลผู้เรียนทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนเพื่อให้เกิดความรู้สึกห่วงใย          
เจ้าส านักและครูผู้สอนต้องคอยหมั่นดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนท าให้รู้สึกอบอุ่นมีก าลังใจที่จะเรียนให้ส าเร็จ 
ขอค าปรึกษาจากผู้สอนช่วยแนะน าปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้สมบูรณ์ 

๓) ความมั่นใจ (Confidence)  
ความมั่นใจเป็นแรงกระตุ้นที่ต้องสร้างให้เกิดข้ึนเพื่อช่วยให้การเรียนบรรลุเปูาประสงค์ 

เป็นหัวใจส าคัญเพราะคนที่เรียนแล้วจะประสบความส าเร็จจะก่อให้เกิดความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่า
เรียน ไม่ว่าจะใช้เวลามากน้อยเพียงใดต้องประสบความส าเร็จ การแนะน าแนวทางในการเรียนให้กับ
ผู้เรียนเกิดความมั่นใจท าให้เกิดความอุตสาหะที่จะฝุาฟันเพื่อให้เรียนส าเร็จดังที่ตั้งใจไว้ สามารถ
พัฒนาต่อความรู้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ื่น เกิดความมั่นใจว่าเมื่อผู้อื่นสามารถเรยีนจนส าเรจ็ได้ 
ตนเองก็สามารถเรียนส าเร็จได้เหมือนกัน 

๔) ความพึงพอใจ (Satisfaction)  
ความพึงพอใจท าให้เกิดความใฝุเรียนรู้ในภาษาบาลี ถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะน าไปสู่

ความส าเร็จในอนาคตอยากประสบความส าเร็จดังคนอื่นหรือครูบาอาจารย์ของตน เป็นแรงกระตุ้นให้
การเรียนมีประสิทธิภาพ เป็นคุณลักษณะที่จะก้าวล่วงอุปสรรคปัญหาเกิดความริยะอุตสาหะเพื่อให้สิ่ง
ที่ตนตั้งใจไว้ส าเร็จ เจ้าส านักเรียนต้องให้ครูพอใจในการสอนให้นักเรียนพอใจในการเรียนให้เกิด
ศรัทธาในการเรียนไม่ทอดทิ้งและช่วยให้ข้ามพ้นปัญหาต่างๆ การวางแผน การปฏิบัติ มีการตรวจสอบ
และปรับปรุงให้วิชาการที่เรียนมีคุณภาพ ท าให้นักเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียน ท าให้เกิดความ
ใฝุรู้ เกิดความพึงพอใจแล้วจะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในวิชาที่ตนเองเรียนนักเรียนต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียนผู้สอนต้องอธิบายเนื้อหาให้เข้าใจได้ง่าย  



๑๓๔ 

 

๔.๓.๒ การพัฒนาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี 
ตามหลักอิทธิบาท ๔  

๔.๓.๒.๑ ฉันทะ : ความพอใจรักใคร่สิ่งน้ัน  
๑) ความพอใจเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียนเพราะความพอใจ

ท าให้เกิดความมุ่งหมายในการเรียนเพื่อเปูาหมายที่วางไว้๑๖๑  
๒) เป็นแรงจูงใจที่จะขับเคลื่อนให้การเรียนการสอนให้ก้าวไปสู่เปูาหมายของนักเรียนที่มี

ความพอใจสูงมักไม่ล้มเลิกกลางคัน๑๖๒  
๓) ผู้เรียนบาลีต้องมีความพอใจเป็นพื้นฐานเห็นคุณค่าของการเรียน และจุดหมายปลาย

ทางการเรียน ผลที่จะได้รับจากการเรียน๑๖๓  
๔) แรงจูงใจเกี่ยวกับความพอใจเป็นตัวสนับสนุนให้เกิดความอยากเรียนรู้เพื่อสร้างให้เกิด

ความพอใจในวิชาการที่เรียน ดังนั้นความพอใจจึงเป็นสิ่งที่ท าให้นักเรียนประสบความส าเร็จ๑๖๔  
๕) นักเรียนที่ประสบความส าเร็จในการเรียนภาษาบาลีจะมีความพอใจสูงมากเพราะต้อง

อยู่กับต าราใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการอ่านการแปลหนังสือ๑๖๕  
๖) ถ้านักเรียนบาลีมีความเข้าใจลึกซึ้งในภาษาบาลีว่ามีความส าคัญอย่างไรเมื่อเกิดความ

เข้าใจที่ถ่องแท้ก็จะเกิดความพึงพอใจที่ได้เรียนได้ศึกษา๑๖๖  
๗) ความพอใจเกิดจากความเข้าใจที่ถ่องแท้ลึกซึ้ง ดังนั้นเมื่อผู้เรียนแล้วท าให้เกิดความ

เข้าใจได้ต้องเกิดจากตัวผู้สอนว่ามีความใส่ใจในรายละเอียดมากน้อยเพียงใด๑๖๗  

                                                             
๑๖๑ สัมภาษณ์ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ. ๗), เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส     

วัดบางพระวรวิหาร (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๖๒ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิวิมล (อเนก ฐานิสฺสโร), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดใหญ่

อินทาราม (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๖๓ สัมภาษณ์ พระครูพิศาลชโลปคุณ (ภักดี โสภโณ), รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองชลบุรี เจ้าอาวาส      

วัดราษฎร์ศรัทธา จังหวัดชลบุรี, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๖๔ สัมภาษณ์ พระปัญญารัตนาภรณ์ (อนันต์ ธมฺมโชโต), รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัย

มงคล (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๒๙กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๖๕ สัมภาษณ์ พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ, เจ้าคณะอ าเภอเมืองชลบุรี เจ้าอาวาสวัดตาลล้อม จังหวัด

ชลบุรี, ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๖๖ สัมภาษณ์ พระมหามานัส ปสนฺโน, เจ้าคณะต าบลหน้าพระธาตุ เจ้าอาวาสวัดหน้าพระธาตุ จังหวัด

ชลบุรี, ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๖๗ สัมภาษณ์ พระครูโสภิตจันทโรภาส (ลุ้ย จนฺทาโภ), เจ้าคณะต าบลหนองขามเขต ๑ เจ้าอาวาสวัด

หนองขาม จังหวัดชลบุรี, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๓๕ 

 

๘) พื้นฐานของนักเรียนที่จะประสบความส าเร็จความพึงพอใจในสิ่งที่ตนเรียนเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญนักเรียนบาลีต้องมีความพอใจหากขาดความพอใจจะไม่ประสบความส าเร็จจึงกล่าวได้ว่า
การเรียนบาลีต้องมีความพึงพอใจค่อนข้างมาก๑๖๘ 

๙) ความพอใจเป็นแรงจูงใจประการแรกที่นักเรียนบาลีทุกคนต้องสร้างให้เกิดข้ึนกับ
ตนเองเพราะเป็นสิ่งแรกที่จะก้าวไปสู่ความส าเร็จดังที่หวังไว้๑๖๙  

๑๐) ในการเรียนบาลีหากขาดความพอใจก็จะไม่ประสบความส าเร็จความพอใจเป็น
เปูาหมายก้าวไปสู่ความส าเร็จ๑๗๐  

๑๑) ผู้สอนต้องช้ีให้เห็นคุณค่าจุดมุ่งหมายของการเรียนบาลีเพื่อให้นักเรียนเกิดความ
พอใจและเกิดความศรัทธาที่จะเรียนวิชาบาลี๑๗๑  

๑๒) เมื่อเรียนด้วยความเคารพและศรัทธาในค าสอนสร้างความรักความพอใจในการเรียน
การสอนเกิดความรักในวิชาที่ตนเองเรียน๑๗๒  

๑๓) ส านักเรียนที่มุ่งเน้นแต่เรื่องการเรียนการสอนเพื่อหวังให้มีผู้สอบได้เป็นจ านวนมาก
แต่ไม่สร้างศรัทธาให้เกิดข้ึนตัวผู้เรียนก็ยากที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความพอใจในการเรียนวิชาบาลีได้๑๗๓

  
๑๔) ผู้เรียนควรได้รับค าชมเชยเมื่อแปลบทเรียนได้ถูกต้องเพราะค าชมเชยจะท าให้เกิด

ความพอใจว่าสิ่งที่ตนท า และเกิดความชอบและความพยายามที่จะท าให้ดีที่สุด๑๗๔
  

๑๕) สถานที่เรียนนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญถ้าสถานที่ตั้งส านักเรียนมีความร่มรื่นสงบผู้คนไม่
พลุกพล่านท าให้ตัวผู้เรยีนรู้สกึพอใจก็จะเกดิความตั้งใจทีจ่ะศึกษาเลา่เรียนส าเร็จตามความตั้งใจได้๑๗๕ 

                                                             
๑๖๘ สัมภาษณ์ พระครูทัสนียคุณาภร (วรรณะ ทสฺนีโย), เจ้าคณะอ าเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี, ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๖๙ สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมรส (ชัยยุทธ อสิญาโณ), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส    

วัดนอก จังหวัดชลบุรี, ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๗๐ สัมภาษณ์ พระมหาทรงยศ ยโสธโร, เจ้าคณะต าบลมาบโปุง เจ้าอาวาสวัดมาบโปุง จังหวัดชลบุรี, 

๒๘ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๗๑ สัมภาษณ์ พระมหาถาวร ฐานวโร, รองเจ้าคณะอ าเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส จังหวัด

ชลบุรี, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๗๒ สัมภาษณ์ พระมหาโสภณ โสมทตฺโต, เจ้าคณะต าบลหนองไม้แดง เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สโมสร 

จังหวัดชลบุรี, ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๗๓ สัมภาษณ์ พระครูโกวิทสุตธรรม, ดร., เจ้าอาวาสวัดกลาง จังหวัดชลบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๗๔ สัมภาษณ์ พระครูนิวิฐศรัทธาคุณ (ค านึง สิริภทฺโท), เจ้าคณะต าบลบางละมุง เจ้าอาวาสวัดศรีวนา

ราม จังหวัดชลบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๗๕ สัมภาษณ์ พระครูมธุรสธรรมภาณ (วิวัฒน์ วิวฑฺฒโน), เจ้าคณะต าบลหนองขามเขต ๒ เจ้าอาวาส

วัดรังสีสุทธาวาส จังหวัดชลบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๓๖ 

 

๑๖) เมื่อผู้เรียนมีความตั้งใจแล้วจะท าให้เกิดความอยากเรียนอยากบรรลุเปูาหมายและ
เป็นเบื้องต้นของกระบวนการน าไปสู่ความส าเร็จ๑๗๖ 

๑๗) นโยบายในการเรียนบาลีที่น ามาปฏิบัติส่วนใหญ่มาจากแม่กองบาลีส่วนหนึ่งและจาก
เจ้าส านักอีกส่วนหนึ่งซึ่งบางครั้งสิ่งเหล่าน้ีอาจมีผลต่อความพึงพอใจของนักเรียนบาลีได้๑๗๗ 

สรุปได้ว่า ความพอใจเป็นพื้นฐานเห็นคุณค่าของการเรียน และจุดหมายปลายทางการ
เรียน เป็นตัวสนับสนุนให้เกิดความอยากเรียนรู้ นักเรียนจะประสบความส าเร็จในการเรียนเพราะ
ความพอใจเพื่อเปูาหมายที่วางไว เป็นแรงจูงใจที่จะขับเคลื่อนให้ก้าวไปสู่เปูาหมายไม่ล้มเลิกกลางคัน
การเรียนภาษาบาลีจะมีความพอใจสูงมากเพราะต้องอยู่กับต ารา ถ้านักเรียนมีความเข้าใจลึกซึ้งใน
ภาษาบาลีว่ามีความส าคัญอย่างไรเมื่อเข้าใจถ่องแท้ก็จะเกิดความพึงพอใจที่ได้เรียน ดังนั้นความพึง
พอใจของนักเรียนบาลีเป็นแรงจูงใจประการแรกที่นักเรียนต้องสร้างให้เกิดข้ึนกับตนเองเพราะเป็นสิ่ง
แรกที่จะก้าวไปสู่ความส าเร็จ ผู้เรียนควรได้รับค าชมเชยจะท าให้เกิดความพอใจ เกิดความพยายามที่
จะท าให้ดีที่สุด เมื่อผู้เรียนมีความตั้งใจแล้วจะท าให้เกิดความอยากเรียนอยากบรรลุเปูาหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                             
๑๗๖ สัมภาษณ์ พระครูบวรพัฒนโสภณ (สุนทร จิตฺตาวิโล), เจ้าคณะต าบลหนองต าลึง เจ้าอาวาสวัด

บ้านไร่ จังหวัดชลบุรี, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๗๗ สัมภาษณ์ พระมหาเสถียรพงษ์ สถิรว โส, เจ้าคณะต าบลมะขามหย่ง เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ 

จังหวัดชลบุรี, ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๓๗ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๓ วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านฉันทะ 

ล าดับ สรุปเน้ือหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

จ านวน
ความถี ่

รายชื่อผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ 

๑ นักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียนเพราะความ
พอใจเพื่อ เปู าหมายที่วางไว  เป็นแรงจูง ใจที่จะ
ขับเคลื่อนให้ก้าวไปสู่เปูาหมายความพอใจเป็นพื้นฐาน
ของการเรียน และจุดหมายปลายทางการเรียน เป็นตัว
สนับสนุนให้เกิดความอยากเรียนรู้เพื่อความส าเร็จ 

๔ ๑,๒,๓,๖ 

๒ การเรียนภาษาบาลีต้องมีความพอใจสูงมากเพราะต้อง
อยู่กับต ารา ถ้านักเรียนมีความเข้าใจลึกซึ้งในภาษา
บาลีว่าส าคัญอย่างไรก็จะเกิดความพึงพอใจที่ได้เรียน  

๔ ๕,๗,๑๒,๑๔ 

๓ ความพึงพอใจเป็นแรงจูงใจประการแรกที่จะก้าวไปสู่
ความส าเร็จสถานที่เรียนนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญถ้า
ส านักเรียนมีความร่มรื่นสงบผู้คนไม่พลุกพล่านท าให้
ตัวผู้เรียนรู้สึกพอใจก็จะเกิดความตั้งใจที่จะศึกษา  

๔ ๔,๘,๑๑,๑๕ 

๔ การเรียนบาลีหากขาดความพอใจก็จะไม่ประสบ
ความส าเร็จผู้สอนต้องช้ีให้เห็นคุณค่าจุดมุ่งหมายของ
การเรียนเพื่อให้เกิดความศรัทธาที่จะเรียนสร้างความ
รักความพอใจในวิชาที่ตนเองเรียน 

๓ ๙,๑๐,๑๗ 

๕ ส านักเรียนที่มุ่งเน้นแต่หวังให้มีผู้สอบได้เป็นจ านวน
มากแต่ไม่สร้างศรัทธาให้ผู้เรียนเกิดความพอใจในการ
เรียน ผู้เรียนควรได้รับค าชมเชยจะท าให้เกิดความ
พอใจ เกิดความพยายามที่จะท าให้ดีที่สุด  

๒ ๑๖,๑๘ 

 

 
๔.๓.๒.๒ วิริยะ : ความพยายามท าสิ่งน้ัน  



๑๓๘ 

 

๑) แรงจูงใจเกี่ยวกับความพยายามเป็นสิ่งที่ต้องสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดข้ึนความเพียร
พยายามเป็นสิ่งที่จะก้าวล่วงอุปสรรคปัญหาต่างๆ จนบรรลุวัตถุประสงค์ดังที่ตั้งใจไว้๑๗๘  

๒) เป็นปัจจัยของนักเรียนที่ต้องสร้างให้เกิดข้ึนเพื่อบรรลุเปูาหมายที่ตนเองได้ตั้งใจเอาไว้
หากขาดความเพียรเสียอย่างเดียวความส าเร็จจะไม่เกิดข้ึน๑๗๙  

๓) นักเรียนบาลีประสบความส าเร็จเพราะความพยายามฝุาฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆ ให้
ผ่านไปได้๑๘๐  

๔) เกิดจากแรงจูงใจที่จะก้าวไปสู่ความส าเร็จนักเรียนบาลีต้องใช้ความพยายามสูงมาก
เพื่อให้ประสบความส าเร็จในสิ่งที่ตนเองประสบ๑๘๑  

๕) ผู้เรียนบาลีหากขาดความเพียรก็จะไม่มีโอกาสประสบความส าเร็จได้เลยเพราะภาษา
บาลีต้องอาศัยความจ าสูงหากไม่มีความเพียรพยายามในการท่องจ าแล้วจะไม่สามารถเรียนและเข้าใจ
ได้เลย๑๘๒  

๖) นักเรียนบาลีต้องอาศัยทั้งความเพียรและความพยายามในการท่องจ าเพื่อให้การเรียน
ประสบความส าเร็จ๑๘๓  

๗) นักเรียนบาลีต้องมีความภาคภูมิใจเปน็อย่างมากที่ได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาบาลีเพราะเมื่อ
เกิดความภูมิใจแล้วจะเกิดความมุ่งมั่นในการเรียนเพื่อให้ประสบความส าเร็จ๑๘๔  

 

๘) สร้างความพยายามอุตสาหะให้เกิดข้ึนเพื่อจะได้ไม่ย่อท้อกับอุปสรรคปัญหามีความ
พากเพียรเพื่อบรรลุเปูาประสงค์ที่ตนเองปรารถนา๑๘๕  

                                                             
๑๗๘ สัมภาษณ์ พระปัญญารัตนาภรณ์ (อนันต์ ธมฺมโชโต), รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัย

มงคล (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๒๙กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๗๙ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิวิมล (อเนก ฐานิสฺสโร), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดใหญ่

อินทาราม (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๘๐ สัมภาษณ์ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ. ๗), เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส     

วัดบางพระวรวิหาร (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๘๑ สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมรส (ชัยยุทธ อสิญาโณ), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส   

วัดนอก จังหวัดชลบุรี, ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๘๒ สัมภาษณ์ พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ, เจ้าคณะอ าเภอเมืองชลบุรี เจ้าอาวาสวัดตาลล้อม จังหวัด

ชลบุรี, ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๘๓ สัมภาษณ์ พระครูพิศาลชโลปคุณ (ภักดี โสภโณ), รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองชลบุรี เจ้าอาวาส      

วัดราษฎร์ศรัทธา จังหวัดชลบุรี, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๘๔ สัมภาษณ์ พระมหาเสถียรพงษ์ สถิรว โส, เจ้าคณะต าบลมะขามหย่ง เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ 

จังหวัดชลบุรี, ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๓๙ 

 

๙) ความพากเพียรพยายามท าให้บรรลุเปูาหมายที่ตั้งใจไว้นั้นไม่ว่าปัญหาและอุปสรรคจะ
มากสักเพียงไรหากมีความพากเพียรก็จะช่วยให้ประสบความส าเร็จได้๑๘๖  

๑๐) ความพยายามจะเกิดข้ึนได้ต้องมีอยู่ในตัวคนนั้นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่ครูผู้สอน
เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความพยายาม๑๘๗  

๑๑) การโน้มน้าวการชักจูง การให้ก าลังใจ การปลอบใจ เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้
นักเรียนเกิดความพยายามในการศึกษาเล่าเรียนจนประสบความส าเร็จ๑๘๘  

๑๒) ความพยายามส่วนหนึ่งเกิดจากความตั้งใจของผู้เรียนที่มุ่งมั่นหรือตั้งเปูาหมายไว้
เพื่อให้ประสบความส าเร็จตามที่ตั้งใจไว้๑๘๙  

๑๓) การเรียนบาลีเป็นการศึกษาที่ยากครูผู้สอนถือว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุด 
ฉะนั้นการให้ขวัญและก าลังใจที่ดีจะท าให้ผู้เรียนเกิดความพยายามที่จะเรียน๑๙๐  

๑๔) การสร้างแรงกระตุ้นเพื่อให้เกิดความพยายามต้องเริ่มจากตัวครูผู้สอนคอยเน้นย้ า
ให้กับผู้เรียนว่าการเรียนบาลีต้องใช้ความพยายามสูงมากจึงจะประสบความส าเร็จ๑๙๑  

๑๕) การสร้างแรงจูงใจให้เกิดความพยายามในการศึกษาเล่าเรียน จะท าให้นักเรียนก้าว
ผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆในระหว่างเรียนได้๑๙๒ 

๑๖) เพราะบาลีเป็นการเรียนที่ต้องอาศัยความทรงจ าซึ่งต้องใช้ความเพียรพยายามสูง
ไม่เช่นน้ันจะไม่ประสบความส าเร็จ๑๙๓  
                                                                                                                                                                              

๑๘๕ สัมภาษณ์ พระมหาโสภณ โสมทตฺโต, เจ้าคณะต าบลหนองไม้แดง เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สโมสร 
จังหวัดชลบุรี, ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๘๖ สัมภาษณ์ พระครูบวรพัฒนโสภณ (สุนทร จิตฺตาวิโล), เจ้าคณะต าบลหนองต าลึง เจ้าอาวาส      
วัดบ้านไร่ จังหวัดชลบุรี, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๘๗ สัมภาษณ์ พระมหามานัส ปสนฺโน, เจ้าคณะต าบลหน้าพระธาตุ เจ้าอาวาสวัดหน้าพระธาตุ จังหวัด
ชลบุรี, ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๘๘ สัมภาษณ์ พระครูโสภิตจันทโรภาส (ลุ้ย จนฺทาโภ), เจ้าคณะต าบลหนองขามเขต ๑ เจ้าอาวาสวัด
หนองขาม จังหวัดชลบุรี, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๘๙ สัมภาษณ์ พระครูมธุรสธรรมภาณ (วิวัฒน์ วิวฑฺฒโน), เจ้าคณะต าบลหนองขามเขต ๒ เจ้าอาวาส
วัดรังสีสุทธาวาส จังหวัดชลบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๙๐ สัมภาษณ์ พระครูนิวิฐศรัทธาคุณ (ค านึง สิริภทฺโท), เจ้าคณะต าบลบางละมุง เจ้าอาวาสวัดศรีวนา
ราม จังหวัดชลบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๙๑ สัมภาษณ์ พระมหาถาวร ฐานวโร, รองเจ้าคณะอ าเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส จังหวัด
ชลบุรี, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๙๒ สัมภาษณ์ พระครูโกวิทสุตธรรม, ดร., เจ้าอาวาสวัดกลาง จังหวัดชลบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๙๓ สัมภาษณ์ พระครูทัสนียคุณาภร (วรรณะ ทสฺนีโย), เจ้าคณะอ าเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี, ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๔๐ 

 

๑๗) ถ้านักเรียนบาลีมีความบากบั่นพากเพียรพยายามเพื่อให้การเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ 
เพราะถ้านักเรียนขาดวิริยะก็จะไปไม่รอด๑๙๔ 

สรุปได้ว่า ความพยายามเป็นสิ่งที่ต้องสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดข้ึนเป็นสิ่งที่จะก้าวล่วง
อุปสรรคปัญหาต่างๆ เป็นปัจจัยของนักเรียนที่ต้องสร้างให้เกิดข้ึนเพื่อที่จะก้าวไปสู่ความส าเร็จ หาก
ขาดความเพียรก็จะไม่มีโอกาสประสบความส าเร็จได้เลย นักเรียนบาลีต้องอาศัยทั้งความเพียรและ
ความพยายามในการท่องจ า เพราะบาลีเป็นการเรียนที่ต้องอาศัยความทรงจ า ถ้านักเรียนบาลีมีความ
บากบั่นพากเพียรพยายามเพื่อให้การเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ไม่ว่าปัญหาและอุปสรรคจะมาก
สักเพียงไร สร้างความพยายามอุตสาหะให้เกิดข้ึนเพื่อจะได้ไม่ย่อท้อกับอุปสรรคปัญหา นักเรียนต้องมี
ความภาคภูมิใจที่ได้เรียนวิชาบาลีเมื่อเกิดความภูมิใจแล้วจะเกิดความมุ่งมั่น ความพยายามมีอยู่ในตัว
คนน้ันส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่ครูผู้สอนเป็นแรงกระตุ้น โน้มน้าวการชักจูง ที่จะท าให้นักเรียนเกิด
ความพยายามในการเรียนจนประสบความส าเร็จ ความพยายามส่วนหนึ่งเกิดจากความตั้งใจของ
ผู้เรียนที่ตั้งเปูาหมายไว้ ครูผู้สอนเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุด การให้ขวัญและก าลังใจจะท าให้
ผู้เรียนเกิดความพยายามที่จะเรียน การสร้างแรงกระตุ้นเพื่อให้เกิดความพยายามต้องเริ่มจากตัว
ครูผู้สอนคอยเน้นย้ าให้กับผู้เรียน สร้างแรงจูงใจให้เกิดความพยายามในการเรียนท าให้นักเรียนก้าว
ผ่านปัญหาอุปสรรคได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี ๔.๑๔ สรุปหลักธรรมในการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัด
ชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านวิริยะ 

ล าดับ สรุปเน้ือหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

จ านวนความถี่ รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

                                                             
๑๙๔ สัมภาษณ์ พระมหาทรงยศ ยโสธโร, เจ้าคณะต าบลมาบโปุง เจ้าอาวาสวัดมาบโปุง จังหวัดชลบุรี, 

๒๘ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๔๑ 

 

๑ ความพยายามเป็นสิ่งที่ต้องสร้างให้เกิดข้ึนเป็น
สิ่งที่จะก้าวล่วงอุปสรรคปัญหาต่างๆ ต้องสร้าง
ให้เกิดข้ึนเพื่อบรรลุเปูาหมายที่ตั้งใจเอาไว้ 
นักเรียนบาลีต้องอาศัยความเพียรพยายามใน
การท่องจ า เพราะการเรียนบาลตี้องอาศัยความ
ทรงจ าไม่เช่นน้ันจะไม่ประสบความส าเร็จ 

๔ ๒,๓,๖,๗ 

๒ นักเรียนบาลีประสบความส าเร็จเพราะความ
พยายามฝุาฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆที่จะก้าว
ไปสู่ความส าเร็จ หากขาดความเพียรก็จะไม่มี
โอกาสประสบความส าเร็จได้เลย 

๓ ๑,๔,๕ 

๓ นักเรียนต้องมีความภาคภูมิใจที่ได้เรียนวิชา
บาลีเมื่อเกิดความภูมิใจแล้วจะเกิดความมุ่งมั่น
เพื่อให้ประสบความส าเร็จ สร้างความพยายาม
อุตสาหะไม่ย่อท้อกับอุปสรรคปัญหาถ้านักเรียน
บาลีมีความเพียรพยายามเพื่อให้การเรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์ไม่ว่าปัญหาจะมากสักเพียงไรก็จะ
ประสบความส าเร็จได้ 

๔ ๘,๙,๑๐,๑๑ 

๔ ความพยายามมีอยู่ในตัวคนส่วนหนึ่งอีกส่วน
หนึ่งอยู่ที่ครูผู้สอนเป็นแรงกระตุ้น ที่จะท าให้
นักเรียนเกิดความพยายามในการเรียนความ
พยายามส่วนหนึ่งเกิดจากความตั้งใจของผู้เรียน 
การให้ขวัญและก าลังใจจะท าให้ผู้ เรียนเกิด
ความพยายามที่จะเรียน 

๔ ๑๒,๑๔,๑๕,๑๖ 

๕ การสร้างแรงกระตุ้นเพื่อให้เกิดความพยายาม
ต้องเริ่มจากตัวครูผู้สอนคอยเน้นย้ าให้เกิดความ
พยายามให้นักเรียนก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคได้ 

๒ ๑๗,๑๘ 

 

๔.๓.๒.๓ จิตตะ : ความเอาใจฝักใฝ่สิ่งน้ัน  



๑๔๒ 

 

๑) ความตั้งใจไม่ทอดธุระเอาจิตจดจ่อในการเรียนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะสร้างความส าเร็จ
ให้เกิดข้ึนหากขาดตัวนี้แล้วความส าเร็จจะเกิดข้ึนได้ยาก๑๙๕  

๒) เมื่อตั้งใจเรียนบาลีแล้วเอาใจฝักใฝุอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนต้องอยู่กับต ารับต าราต้อง
เอาใจใส่อยู่กับภาษาบาลีตลอดเวลา๑๙๖   

๓) นักเรียนที่สามารถฝุาอุปสรรคที่เกิดข้ึนในขณะเรียนไม่ย่อท้อไม่ล้มเลิกกลางคันเป็น
แรงจูงใจให้ก้าวไปสู่ความส าเร็จ๑๙๗  

๔) ครูผู้สอนต้องสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบให้กับผู้เรียนให้มีใจจดจ่อในการเล่าเรียน
ศึกษา ให้ผู้เรียนมองเห็นประโยชน์และความส าคัญของการเรียน๑๙๘  

๕) ครูผู้สอนต้องให้นักเรียนหัดคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบบทเรียนจากหนังสือเรียนของแต่
ละส านักถึงความหมายที่ถูกต้องที่สุด เพื่อให้ผู้เรียนมีใจจดจ่ออยู่กับการเรียน๑๙๙  

๖) การเรียนบาลีต้องใช้สติปญัญาท าความเข้าใจในการเรยีนและท าให้ประสบความส าเร็จ
ได้มากที่สุด๒๐๐  

๗) การสร้างจิตใจที่ฝักใฝุไม่ทอดธุระเอาจริงเอาจังไม่วางธุระในการเรียนการสอน
ตั้งเปูาหมายไว้ให้มั่นคงเพื่อด าเนินไปสู่เปูาหมายที่ตั้งไว้๒๐๑  

๘) การร่วมกันต้ังเปูาหมายระหว่างผู้สอนและผู้เรียนตั้งแต่เริ่มต้น เป็นปัจจัยอีกประการ
หนึ่งที่ท าให้นักเรียนเกิดความมุ่งมั่นที่จะท าสิ่งนั้นให้ประสบความส าเร็จ๒๐๒  

                                                             
๑๙๕ สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมรส (ชัยยุทธ อสิญาโณ), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส       

วัดนอก จังหวัดชลบุรี, ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๙๖ สัมภาษณ์ พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ, เจ้าคณะอ าเภอเมืองชลบุรี เจ้าอาวาสวัดตาลล้อม จังหวัด

ชลบุรี, ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๙๗ สัมภาษณ์ พระปัญญารัตนาภรณ์ (อนันต์ ธมฺมโชโต), รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัย

มงคล (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๒๙กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๙๘ สัมภาษณ์ พระมหามานัส ปสนฺโน, เจ้าคณะต าบลหน้าพระธาตุ เจ้าอาวาสวัดหน้าพระธาตุ จังหวัด

ชลบุรี, ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๙๙ สัมภาษณ์ พระครูนิวิฐศรัทธาคุณ (ค านึง สิริภทฺโท), เจ้าคณะต าบลบางละมุง เจ้าอาวาสวัดศรีวนา

ราม จังหวัดชลบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๐๐ สัมภาษณ์ พระมหาเสถียรพงษ์ สถิรว โส, เจ้าคณะต าบลมะขามหย่ง เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ 

จังหวัดชลบุรี, ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๐๑ สัมภาษณ์ พระมหาโสภณ โสมทตฺโต, เจ้าคณะต าบลหนองไม้แดง เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สโมสร 

จังหวัดชลบุรี, ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๐๒ สัมภาษณ์ พระครูโกวิทสุตธรรม, ดร., เจ้าอาวาสวัดกลาง จังหวัดชลบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑. 



๑๔๓ 

 

๙) ความเอาใจฝักใฝุในวิชาที่เรียนของนักเรียนบาลีเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องฝึกฝนฝนอยู่
ตลอดเวลาเพื่อให้การเรียนการสอบไม่ล้มเลิก๒๐๓  

๑๐) ความเอาใจใส่ส่วนหนึ่งอยู่ที่ตัวผู้เรียนว่ามีความพรอ้มและมีใจรักแค่ไหน อีกส่วนหนึ่ง
อยู่ที่วิธีการสอนของครูผู้สอนว่าสามารถดึงดูดความสนใจให้นักเรียนตั้งใจฟังได้มากน้อยเพียงใด๒๐๔ 

๑๑) ผู้สอนควรสร้างบรรยากาศในการเรียนไม่ให้เครียดจนเกินไปจนท าให้ผู้เรียนเกิด
ความเบื่อหน่าย มีกิจกรรมมาสอดแทรก เพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิดอาการเบื่อหน่ายในการเรียน๒๐๕  

๑๒) ในการเรียนต้องมีความเอาใจใส่เพราะการเรียนบาลีถ้าขาดพื้นฐานการเอาใจใส่แล้ว
ยากที่จะประสบความส าเร็จ๒๐๖  

๑๓) การเรียนบาลีต้องเอาใจใส่อยู่กับต านานตลอดเวลา เพราะเป็นวิชาที่อาศัยการ
ท่องจ าหากผู้เรียนไม่มีใจจดจ่อไม่มีการตั้งเปูาหมายในการเรียนความส าเร็จก็เกิดข้ึนได้ยาก๒๐๗  

๑๔) การเรียนจะไม่มีความคืบหน้าและด าเนินไปตามความประสงค์ที่ตั้งความหวังไว้๒๐๘ 
๑๕) ความเอาใจใส่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าจะท าให้ประสบความส าเร็จล าพังแค่สักแต่ว่า

เรียนโอกาสประสบความส าเร็จจะไม่เกิด๒๐๙  
๑๖) ในขณะเรียนความตั้งใจฝักใฝุในการเรียนต้องมีสูงถึงจะท าความเข้าใจในวิชาบาลีได้

นักเรียนหลายท่านไม่ประสบความส าเร็จเพราะขาดความตั้งใจท าให้เกดิความท้อแท้เบือ่หน่ายและเลกิ
เรียนไปในที่สุด๒๑๐ 

                                                             
๒๐๓ สัมภาษณ์ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ. ๗), เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส       

วัดบางพระวรวิหาร (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๐๔ สัมภาษณ์ พระครูโสภิตจันทโรภาส (ลุ้ย จนฺทาโภ), เจ้าคณะต าบลหนองขามเขต ๑ เจ้าอาวาส        

วัดหนองขาม จังหวัดชลบุรี, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๐๕ สัมภาษณ์ พระครูมธุรสธรรมภาณ (วิวัฒน์ วิวฑฺฒโน), เจ้าคณะต าบลหนองขามเขต ๒ เจ้าอาวาส

วัดรังสีสุทธาวาส จังหวัดชลบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๐๖ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิวิมล (อเนก ฐานิสฺสโร), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดใหญ่

อินทาราม (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๐๗ สัมภาษณ์ พระมหาถาวร ฐานวโร, รองเจ้าคณะอ าเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส จังหวัด

ชลบุรี, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๐๘ สัมภาษณ์ พระครูบวรพัฒนโสภณ (สุนทร จิตฺตาวิโล), เจ้าคณะต าบลหนองต าลึง เจ้าอาวาส       

วัดบ้านไร่ จังหวัดชลบุรี, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๐๙ สัมภาษณ์ พระครูทัสนียคุณาภร (วรรณะ ทสฺนีโย), เจ้าคณะอ าเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี, ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๑๐ สัมภาษณ์ พระครูพิศาลชโลปคุณ (ภักดี โสภโณ), รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองชลบุรี เจ้าอาวาส       

วัดราษฎร์ศรัทธา จังหวัดชลบุรี, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๔๔ 

 

๑๗) ต้องตั้งใจจดจ่อไม่ท้อถอยจึงจะท าให้การเรียนประสบความส าเร็จหากไม่ตั้งใจ
เปูาหมายที่จะเรียนให้ประสบความส าเร็จคงจะไม่มี๒๑๑ 

สรุปได้ว่า การเรียนบาลีต้องอาศัยการท่องจ าหากผู้เรียนไม่มีใจจดจ่อในการเรียน
ความส าเร็จก็เกิดข้ึนได้ยาก การเรียนจะไม่มีความคืบหน้า ต้องใช้สติปัญญาท าความเข้าใจในการเรียน
ได้มากที่สุด สร้างจิตใจที่ฝักใฝุไม่ทอดธุระเอาจริงเอาจัง ตั้งใจจดจ่อไม่ท้อถอยจึงจะท าให้การเรียน
ประสบความส าเร็จ การร่วมกันต้ังเปูาหมายระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เป็นปัจจัยที่ท าให้นักเรียนเกิด
ความมุ่งมั่นความเอาใจฝักใฝุในวิชาที่เรียนเพื่อให้การเรียนการสอบไม่ล้มเลิก  ผู้สอนควรสร้าง
บรรยากาศในการเรียนไม่ให้เครียดจนเกินไปจนท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย  ให้นักเรียนหัดคิด
วิเคราะห์บทเรียนถึงความหมายที่ถูกต้องที่เพื่อให้ผู้เรียนมีใจจดจ่ออยู่กับการเรียนเป็นอีกปัจจัยที่จะ
สร้างความส าเร็จให้เกิดข้ึน ในขณะเรียนความตั้งใจฝักใฝุในการเรียนต้องมีสูงถึงจะท าความเข้าใจใน
วิชาบาลีได ้เมื่อตั้งใจเรียนบาลีแล้วต้องอยู่กับต ารับต าราเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลา ฝุาอุปสรรคที่เกิดข้ึน
ในขณะเรียนไม่ย่อท้อไม่ล้มเลกิกลางคัน ความเอาใจใส่ท าให้ประสบความส าเรจ็ล าพังแค่สกัแต่ว่าเรยีน
โอกาสประสบความส าเร็จจะไม่เกิด อีกส่วนหนึ่งอยู่ที่ครูผู้สอนว่าสามารถดึงดูดความสนใจให้นักเรียน
ได้มากน้อยเพียงใด ครูผู้สอนต้องสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบให้กับผู้เรียนมีใจจดจ่อในการเรียน 
เพราะการเรียนบาลีถ้าขาดพื้นฐานการเอาใจใส่แล้วยากที่จะประสบความส าเร็จ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๒๑๑ สัมภาษณ์ พระมหาทรงยศ ยโสธโร, เจ้าคณะต าบลมาบโปุง เจ้าอาวาสวัดมาบโปุง จังหวัดชลบุรี, 

๒๘ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๔๕ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๕ สรุปหลักธรรมในการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัด
ชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านจิตตะ 

ล าดับ สรุปเน้ือหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

จ านวนความถี่ รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑ ในขณะเรียนความตั้งใจฝักใฝุในการเรียนต้องมี
สูงถึงจะท าความเข้าใจในวิชาบาลีได้ เมื่อตั้งใจ
เรียนบาลีแล้วต้องอยู่กับต ารับต าราเอาใจใส่อยู่
ตลอดเวลา ฝุาอุปสรรคที่เกิดข้ึนในขณะเรียนไม่
ย่อท้อไม่ล้มเลิกกลางคัน 

๔ ๓,๔,๕,๖ 

๒ ความเอาใจใส่ท าให้ประสบความส าเร็จ อีกส่วน
หนึ่งอยู่ที่ครูผู้สอนว่าสามารถดึงดูดความสนใจ
ให้นักเรียนได้มากน้อยเพียงใดครูผู้สอนต้อง
สร้างจิตส านึกให้ผู้เรียนมีใจจดจ่อในการเรียน 
เพราะการเรียนบาลีถ้าขาดพื้นฐานการเอาใจใส่
แล้วยากที่จะประสบความส าเร็จ 

๔ ๒,๗,๑๒,๑๔ 

๓ การเรียนบาลีต้องอาศัยการท่องจ าหากผู้เรียน
ไม่มีใจจดจ่อความส าเร็จก็เกิดข้ึนได้ยาก การ
เรียนจะไม่มีความคืบหน้าตามที่ตั้งความหวังไว้
การร่วมกันตั้งเปูาหมายระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียน เป็นปัจจัยที่ท าให้นักเรียนเกิดความ
มุ่งมั่นเอาใจฝักใฝุเพื่อให้การเรียนไม่ล้มเลิก 

๔ ๑,๑๑,๑๗,๑๘ 

๔ การเรียนบาลีต้องใช้สติปัญญาท าความเข้าใจใน
การเรียนได้มากที่สุด  สร้างจิตใจที่ฝักใฝุไม่
ท้อถอยจึงจะท าให้การเรยีนประสบความส าเร็จ 

๓ ๘,๙,๑๐ 

๕ ผู้ ส อนควรสร้ า งบรรยากาศไม่ ให้ เ ครี ยด
จนเกินไปจนผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย  ให้
นักเรียนวิเคราะห์บทเรียนถึงความหมายที่
ถูกต้องที่เพื่อให้ผู้เรยีนมีใจจดจอ่อยู่กับการเรยีน  

๒ ๑๕,๑๖ 

 
 
 



๑๔๖ 

 

๔.๓.๒.๔ วิมังสา : ความพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งน้ัน 
๑) หลักอิทธิบาท ๔ คือหลักธรรมที่เหมาะแก่การน ามาใช้ส าหรับนักเรียนบาลีเพราะถ้า

ปฏิบัติตามได้ทั้ง ๔ ข้อแล้วจะท าให้ประสบความส าเร็จในการเรียนเป็นอย่างมาก๒๑๒  
๒) ความพิจารณาใคร่ครวญในเหตุผลที่เรียนเป็นกระบวนการครั้งสุดท้ายที่นักเรียนบาลี

ต้องสร้างให้เกิดข้ึนเพื่อเป็นตัวตัดสินปัญหาในวิชาการที่เรียนทุกอย่าง๒๑๓  
๓) แรงจูงใจเกี่ยวกับการพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้นเป็นกระบวนการที่ส าคัญ

ที่สุดที่จะให้เกิดความส าเร็จเพราะการพิจารณาใคร่ครวญท าให้มองเหน็จดุดี/จุดด้อย/ปญัหา/อปุสรรค
ต่างๆ๒๑๔  

๔) การพิจารณาหาเหตุผลเป็นกระบวนการที่ท าให้ประสบความส าเร็จ วิชาการทุกสาขา
ต้องมีการพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้น ทั้งผลดี และผลเสีย เพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนาให้ดี
ข้ึน๒๑๕  

๕) การเรียนภาษาบาลีต้องใช้ความจ ามากในการอ่านและแปลภาษาความละเอียด
รอบคอบจึงเป็นส่วนส าคัญ๒๑๖ 

๖) การเรียนบาลีต้องอาศัยความความละเอียดสงูมากประโยคภาษาบาลีประโยคหนึ่งหาก
ขาดความรอบคอบอาจจะท าให้ตกก็ได้ความใคร่ครวญพิจารณาโดยรอบคอบจึงส าคัญมากส าหรับการ
เรียนบาลี๒๑๗  

๗) หากทุกคนมีการพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในการเรียนการศึกษาจะก่อให้เกิด
ปัญญาความรู้ความฉลาดในวิชาการที่เรียนและจะท าให้เป็นคนช่างสังเกตมีเหตุมีผล๒๑๘

  

                                                             
๒๑๒ สัมภาษณ์ พระมหาเสถียรพงษ์ สถิรว โส, เจ้าคณะต าบลมะขามหย่ง เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ 

จังหวัดชลบุรี, ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๑๓ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิวิมล (อเนก ฐานิสฺสโร), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดใหญ่

อินทาราม (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๑๔ สัมภาษณ์ พระปัญญารัตนาภรณ์ (อนันต์ ธมฺมโชโต), รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัย

มงคล (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๒๙กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๑๕ สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมรส (ชัยยุทธ อสิญาโณ), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส       

วัดนอก จังหวัดชลบุรี, ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๑๖ สัมภาษณ์ พระครูโกวิทสุตธรรม, ดร., เจ้าอาวาสวัดกลาง จังหวัดชลบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๒๑๗ สัมภาษณ์ พระครูทัสนียคุณาภร (วรรณะ ทสฺนีโย), เจ้าคณะอ าเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี, ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๑๘ สัมภาษณ์ พระครูบวรพัฒนโสภณ (สุนทร จิตฺตาวิโล), เจ้าคณะต าบลหนองต าลึง เจ้าอาวาส     

วัดบ้านไร่ จังหวัดชลบุรี, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๔๗ 

 

๘) ความเข้าใจเป็นอีกส่วนหนึ่งนอกจากการท่องจ าเพราะหากไม่มีความเข้าใจในการเรียน
ก็จะประสบความส าเร็จยากเพราะภาษาบาลีต้องใช้ความจ ามากความเข้าใจจะช่วยให้จดจ าได้ดีการ
พิจารณาหาเหตุผลและวิชาการที่เรียนมีความส าคัญไม่น้อยกว่าการท่องจ า๒๑๙ 

๙) ปัจจัยหลักของการเรียนบาลีผู้ เรียนต้องพิจารณาใคร่ครวญในวิชาที่ตนเองเรียน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกประโยคในภาษาบาลี หากไม่มีความรอบคอบในการใคร่ควรพิจารณาหรือมีน้อย 
ก็ยากที่จะประสบความส าเร็จ๒๒๐ 

๑๐) การพิจารณาด้านหลักสตูรวิชาการตลอดจนบทเรียนต่างๆ เป็นเปูาประสงค์หลักที่จะ
ท าให้การเรียนการสอนประสบความส าเร็จ๒๒๑  

๑๑) ผู้สอนต้องพิจารณาว่าในขณะที่ท าการเรียนการสอนมีข้อบกพร่องหรือข้อขัดข้องสิ่ง
ใดเกิดข้ึน และให้ผู้เรียนร่วมคิดหาวิธีแก้ไขปรับปรุงให้การเรียนการสอนไม่ติดขัด๒๒๒   

๑๒) การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นการพัฒนาการเรียนให้
ก้าวไปข้างหน้าเพื่อบรรลุจุดประสงค์ที่วางไว้๒๒๓๑๖) ครูผู้สอนต้องช้ีให้เห็นคุณค่าและความส าคัญใน
การธ ารงรักษาไว้ซึ่งค าสอนของพระพุทธเจ้าท าให้นักเรียนมองเห็นความส าคัญ และสนใจสิ่งที่มีคุณค่า
และช่วยกันสืบสานมรดกทางภาษาไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา๒๒๔  

๑๓) การพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในวิชาการที่เรียนเป็นกระบวนการข้ันสุดท้ายของ
การเรียนการสอนบาลีที่จะท าให้นักเรียนประสบความส าเร็จ หากขาดความใคร่ครวญเมื่อเกิดปัญหา
อุปสรรคมักเกิดความท้อแท้และล้มเลิกกลางคัน๒๒๕  

                                                             
๒๑๙ สัมภาษณ์ พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ, เจ้าคณะอ าเภอเมืองชลบุรี เจ้าอาวาสวัดตาลล้อม จังหวัด

ชลบุรี, ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๒๐ สัมภาษณ์ พระครูพิศาลชโลปคุณ (ภักดี โสภโณ), รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองชลบุรี เจ้าอาวาส     วัด

ราษฎร์ศรัทธา จังหวัดชลบุรี, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๒๑ สัมภาษณ์ พระมหาทรงยศ ยโสธโร, เจ้าคณะต าบลมาบโปุง เจ้าอาวาสวัดมาบโปุง จังหวัดชลบุรี, 

๒๘ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๒๒ สัมภาษณ์ พระครูมธุรสธรรมภาณ (วิวัฒน์ วิวฑฺฒโน), เจ้าคณะต าบลหนองขามเขต ๒ เจ้าอาวาส

วัดรังสีสุทธาวาส จังหวัดชลบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๒๓ สัมภาษณ์ พระมหาโสภณ โสมทตฺโต, เจ้าคณะต าบลหนองไม้แดง เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สโมสร 

จังหวัดชลบุรี, ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๒๔ สัมภาษณ์, พระครูนิวิฐศรัทธาคุณ, เจ้าคณะต าบลบางละมุง, เจ้าอาวาสวัดศรีวนาราม, จังหวัด

ชลบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๒๕ สัมภาษณ์, พระเทพชลธารมุนี, เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร (พระอาราม

หลวง), จังหวัดชลบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๔๘ 

 

๑๔) ครูผู้สอนต้องคอยสอดสอ่งดูแลนักเรียนของตนว่าเรียนดีหรือเรียนด้อยในวิชาใด เพื่อ
จะได้ช่วยแนะน าสั่งสอนให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้น๒๒๖  

๑๕) ครูผู้สอนต้องหมั่นฝกึฝนให้นักเรียนเป็นคนช่างคิดวิเคราะห์พิจารณา ด้วยการอธิบาย
และสอบถามนักเรียนเป็นระยะ๒๒๗  

๑๖) การพิจารณาเป็นกระบวนการที่ครูผู้สอนต้องสร้างให้กับนักเรียนเพราะเป็น
กระบวนการที่จะการสร้างแรงกระตุ้นเพื่อให้เกิดความพยายามศึกษาเล่าเรียนให้ส าเร็จ๒๒๘  

สรุปได้ว่า หลักอิทธิบาท ๔ คือหลักธรรมที่จะท าให้ประสบความส าเร็จในการเรียนเป็น
อย่างมาก ความพิจารณาใคร่ครวญในเหตุผลที่เรียนเป็นกระบวนการสดุท้ายที่ต้องสรา้งให้เกิดข้ึน การ
เรียนภาษาบาลีต้องใช้ความละเอียดรอบคอบจึงเป็นส่วนส าคัญ เป็นกระบวนการที่จะให้เกิด
ความส าเร็จท าให้มองเห็นจุดดี/จุดด้อย/ปัญหา/อุปสรรค ต้องมีการพิจารณาทั้งผลดี และผลเสีย เพื่อ
น ามาปรับปรุงพัฒนาให้ดีข้ึน ผู้สอนต้องพิจารณาว่าในขณะที่เรียนมีข้อบกพร่องสิ่งใดเกิดข้ึนให้ผู้เรียน
ร่วมคิดหาวิธีแก้ไขปรับปรุงปัญหาต่างๆ เป็นการพัฒนาการเรียนให้ก้าวไปข้างหน้า ปัจจัยหลักผู้เรียน
ต้องพิจารณาใคร่ครวญในวิชาทีตนเองเรียน ต้องอาศัยความความละเอียดสูงมากเป็นคนช่างสังเกตมี
เหตุมีผลพิจารณาด้านหลักสูตรวิชาการตลอดจนบทเรียนต่างๆ ครูผู้สอนต้องคอยสอดส่องดูแล
นักเรียนของตนว่าเรียนดีหรือเรียนด้อยเพื่อจะได้ช่วยแนะน าสั่งสอนฝึกฝนให้นักเรียนเป็นคนช่างคิด
วิเคราะห์พิจารณา ด้วยการอธิบายและสอบถามนักเรยีนเปน็ระยะ ความพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผล
เป็นกระบวนการที่ครูผู้สอนต้องสร้างให้กับนักเรียนเพื่อให้เกิดความพยายามศึกษาเล่าเรียนให้ส าเร็จ 
ช้ีให้เห็นความส าคัญท าให้นักเรียนช่วยกันสืบสานมรดกทางภาษาไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา  

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๒๒๖ สัมภาษณ์ พระมหามานัส ปสนฺโน, เจ้าคณะต าบลหน้าพระธาตุ เจ้าอาวาสวัดหน้าพระธาตุ จังหวัด

ชลบุรี, ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๒๗ สัมภาษณ์ พระครูโสภิตจันทโรภาส (ลุ้ย จนฺทาโภ), เจ้าคณะต าบลหนองขามเขต ๑ เจ้าอาวาสวัด

หนองขาม จังหวัดชลบุรี, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๒๘ สัมภาษณ์ พระมหาถาวร ฐานวโร, รองเจ้าคณะอ าเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส จังหวัด

ชลบุรี, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๔๙ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๖ สรุปหลักธรรมในการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัด
ชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้าน วิมังสา 

ล าดับ สรุปเน้ือหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

จ านวนความถี่ รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑ การพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในวิชาการที่
เรียนเป็นกระบวนการข้ันสุดท้ายท าให้นักเรียน
ประสบความส าเร็จ การเรียนภาษาบาลีต้องใช้
ความละเอียดรอบคอบ 

๒ ๒,๑,๘,๑๘ 

๒ การพิจารณามองเห็นจุดดี/จุดด้อย/ปัญหา/
อุปสรรค ผลดี และผลเสีย เพื่อน ามาปรับปรุง
พัฒนาให้ดี ข้ึนภาษาบาลีต้องใช้ความจ ามาก 
หากไม่มีความรอบคอบ ก็ยากที่จะประสบ
ความส าเร็จ 

 ๓,๔,๕,๖ 

๓ การเรียนบาลีต้องอาศัยความความละเอียดสูง
มากเป็นคนช่างสังเกตมีเหตุมีผลพิจารณาด้าน
หลักสูตรวิชาการตลอดจนบทเรียนต่างๆ ท าให้
การเรียนประสบความส าเร็จ  

 ๗,๑๐,๑๑ 

๔ ครูผู้สอนต้องคอยดูแลนักเรียนของตนว่าเรียนดี
หรือเรียนด้อยเพื่อจะได้ช่วยแนะน าสั่งสอน
อธิบายและสอบถามนักเรียนเป็นระยะ ขณะที่
เรียนมีข้อบกพร่องสิ่งใดเกิดข้ึนให้ผู้เรียนร่วมคิด
หาวิธีแก้ไขปรับปรุงปัญหาต่างๆ 

๒ ๙,๑๒,๑๔,๑๕ 

๕ ความพิ จ ารณาใคร่ ครวญหา เหตุ ผล เป็น
กระบวนการที่ครูผู้สอนต้องสร้างให้กับนักเรียน
เพื่อให้เกิดความพยายามศึกษาเล่าเรียนให้
ส าเร็จ  ช้ีให้ เห็นความส าคัญท าให้นักเรียน
ช่วยกันสืบสานมรดกทางภาษาไม่ให้สูญหายไป
ตามกาลเวลา 

๒ ๑๖,๑๗ 

 
 
 



๑๕๐ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

แผนภาพท่ี ๔.๔ แสดงหลักธรรมในการศึกษาแรงจูงใจตามหลักอิทธิบาท ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการศึกษาแรงจูงใจ
ของนักเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี 
- จัดประชุมวางแผนการสอน 
- เจ้าส านักเรียน 
- ครูสอน 
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

- เห็นคุณค่าของการเรียน 

- อยากเรียนอยากบรรลเุปูาหมาย 

- สร้างศรทัธาให้เกิดขึ้น 

- พากเพียรเพ่ือบรรลุเปูาประสงค์ 
- จูงใจให้เกิดความพยายาม  
- ครูผู้สอนเป็นแรงกระตุ้น โน้มน้าว การชักจูง  

 

- ต้องฝึกฝนอยู่ตลอดเวลา 

- ครูผู้สอนสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบ 

- ตั้งเปูาหมายระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

 

- มองหาจุดดี/จุดด้อย/ปัญหา/อุปสรรค 

- ผู้สอนช่วยแนะน าสั่งสอนให้เกิดความรู ้
- ฝึกฝนให้นักเรียนเป็นคนช่างคิดวิเคราะห์ 

แนวคิดแรงจูงใจ 

- ฉันทะ : ความพอใจรักใคร่ส่ิงนั้น 

- วิริยะ : ความพยายามท าสิง่นั้น 

- จิตตะ : ความเอาใจฝักใฝุสิ่งนั้น 

- วิมังสา : ความพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผล  
 

หลักธรรมในการศึกษาแรงจูงใจตามหลักอิทธิบาท ๔ 



๑๕๑ 

 

จากแผนภาพท่ี ๔.๓ ผู้วิจัยขอสรุปการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ 

๑) ฉันทะ : ความพอใจรักใคร่สิ่งน้ัน   
ความพอใจเป็นพื้นฐานเห็นคุณค่าของการเรียน และจุดหมายปลายทางการเรียน เป็นตัว

สนับสนุนให้เกิดความอยากเรยีนรู้ เป็นแรงจูงใจที่จะขับเคลื่อนให้ก้าวไปสู่เปูาหมายไม่ล้มเลิกกลางคัน
การเรียนภาษาบาลีจะมีความพอใจสูงมากเพราะต้องอยู่กับต ารา ดังนั้นความพึงพอใจของนักเรียน
บาลีเป็นแรงจูงใจประการแรกที่นักเรียนต้องสร้างให้เกิดข้ึนกับตนเองเพราะเป็นสิ่งแรกที่จะก้าวไปสู่
ความส าเร็จ เกิดความพยายามที่จะท าให้ดีที่สุด เมื่อผู้เรียนมีความตั้งใจแล้วจะท าให้เกิดความอยาก
เรียนอยากบรรลุเปูาหมาย 

๒) วิริยะ : ความพยายามท าสิ่งน้ัน  
ความพยายามเป็นสิ่งที่ต้องสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดข้ึนเป็นสิ่งที่จะก้าวล่วงอุปสรรคปัญหา

ต่างๆ เป็นปัจจัยของนักเรียนที่ต้องสร้างให้เกิดข้ึนเพื่อที่จะก้าวไปสู่ความส าเร็จ หากขาดความเพียรก็
จะไม่มีโอกาสประสบความส าเร็จได้เลย นักเรียนต้องมีความภาคภูมิใจที่ได้เรียนวิชาบาลีเมื่อเกิดความ
ภูมิใจแล้วจะเกิดความมุ่งมั่นเกิดความพยายามในการเรียนจนประสบความส าเร็จ  การสร้างแรง
กระตุ้นต้องเริ่มจากตัวครูผู้สอนคอยเน้นย้ าให้กับผู้เรียนท าให้นักเรียนก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคได้ 

๓) จิตตะ : ความเอาใจฝักใฝ่สิ่งน้ัน  
การเรียนบาลีต้องอาศัยการท่องจ าหากผู้เรียนไม่มีใจจดจ่อในการเรียนความส าเร็จก็

เกิดข้ึนได้ยาก ต้องใช้สติปัญญาท าความเข้าใจในการเรียนได้มากที่สุด สร้างจิตใจที่ฝักใฝุไม่ทอดธุระ
เอาจริงเอาจัง ผู้สอนควรสร้างบรรยากาศในการเรียนไม่ให้เครียดจนเกินไปจนท าให้ผู้เรียนเกิดความ
เบื่อหน่าย  ครูผู้สอนต้องสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบให้กับผู้เรียนมีใจจดจ่อในการเรียน เพราะการ
เรียนบาลีถ้าขาดพื้นฐานการเอาใจใส่แล้วยากที่จะประสบความส าเร็จ  

๔) วิมังสา : ความพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งน้ัน 
หลักอิทธิบาท ๔ คือหลักธรรมที่จะท าให้ประสบความส าเร็จในการเรียนเป็นอย่างมาก 

ความพิจารณาใคร่ครวญในเหตุผลที่เรียนเป็นกระบวนการสุดท้ายที่ต้องสร้างให้เกิดข้ึน การเรียน
ภาษาบาลีต้องใช้ความละเอียดรอบคอบจงึเป็นส่วนส าคัญ เป็นกระบวนการที่จะให้เกิดความส าเร็จท า
ให้มองเห็นจุดดี/จุดด้อย/ปัญหา/อุปสรรค ต้องมีการพิจารณาทั้งผลดี และผลเสีย เพื่อน ามาปรับปรุง
พัฒนาให้ดีข้ึน ครูผู้สอนต้องคอยสอดส่องดูแลนักเรียนของตนว่าเรียนดีหรือเรียนด้อยเพื่อจะได้ช่วย
แนะน าสั่งสอนด้วยการอธิบายและสอบถามนักเรียนเป็นระยะ  
 

 



๑๕๒ 

 

๔.๔ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
๔.๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณของการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียน          

พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี 
๔.๔.๑.๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ บรรพชิต ที่มีต่อ

การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี จ าแนกตามข้อมูลปัจจัย
ส่วนบุคคลได้แก่ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม และวุฒิการศึกษา
สามัญ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี ๔.๑๗ แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

อาย ุ   
๒๐ ป ี ๑๓๖ ๓๖.๘ 
๒๑ – ๓๐ ป ี ๑๔๕ ๓๙.๒ 
๓๑ – ๔๐ ป ี ๔๔ ๑๑.๙ 
๔๑ – ๕๐ ป ี ๒๒ ๕.๙ 
มากกว่า ๕๐ ป ี ๒๓ ๖.๒ 

รวม ๓๗๐ ๑๐๐.๐ 

พรรษา    
ไม่มีพรรษา ๑๖๐ ๔๓.๒ 
๑ - ๕ พรรษา ๑๒๐ ๓๒.๔ 
๖ – ๑๐ พรรษา ๖๐ ๑๖.๒ 
๑๑ – ๒๐ พรรษา ๑๙ ๕.๑ 
มากกว่า ๒๐ พรรษา ๑๑ ๓.๐ 

รวม ๓๗๐ ๑๐๐.๐ 

วุฒิการศึกษานักธรรม   
ไม่มีนักธรรม ๔๕ ๑๒.๒ 
นักธรรมช้ันตร ี ๘๒ ๒๒.๒ 
นักธรรมช้ันโท ๖๘ ๑๘.๔ 
นักธรรมช้ันเอก ๑๗๕ ๔๗.๓ 

รวม ๓๗๐ ๑๐๐.๐ 
 

(n=๓๗๐) 



๑๕๓ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๗ แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)  

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม   
ไม่มีเปรียญธรรม ๑๔๖ ๓๙.๕ 
ประโยค ๑-๒ ๙๖ ๒๕.๙ 
เปรียญธรรม ๓ ประโยค ๕๗ ๑๕.๔ 
เปรียญธรรม ๔-๖ ประโยค ๔๘ ๑๓.๐ 
เปรียญธรรม ๗ ประโยคข้ึนไป ๒๓ ๖.๒ 

รวม ๓๗๐ ๑๐๐.๐ 

วุฒิการศึกษาสามัญ   
ต่ ากว่าปริญญาตร ี ๓๑๐ ๘๓.๘ 
ปริญญาตร ี ๔๕ ๑๒.๒ 
สูงกว่าปริญญาตร ี ๑๕ ๔.๑ 

รวม ๓๗๐ ๑๐๐.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(n=๓๗๐) 



๑๕๔ 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๗ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม อายุ 
พรรษา วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม และวุฒิการศึกษาสามญั ดังนี้ 

อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง ๒๑ – ๓๐ ป ีจ านวน ๑๔๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๓๙.๒ รองลงมาคือ มีอายุ ๒๐ ป ีจ านวน ๑๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘ รองลงมาคือ มีอายุ
ระหว่าง ๓๑ – ๔๐ ปี จ านวน ๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙ รองลงมาคือ มีอายุมากกว่า ๕๐ ป ี
จ านวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๒ และ มีอายุระหว่าง ๔๑ – ๕๐ ป ีจ านวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ 
๕.๙  

พรรษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่มีพรรษา จ านวน ๑๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ 
๔๓.๒ รองลงมาคือ มีพรรษาระหว่าง ๑ - ๕ พรรษา จ านวน ๑๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๔ 
รองลงมาคือ มีพรรษาระหว่าง ๖ – ๑๐ พรรษา จ านวน ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒ รองลงมาคือ มี
พรรษาระหว่าง ๑๑ – ๒๐ พรรษา จ านวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๑ และ มีพรรษามากกว่า ๒๐ 
พรรษา จ านวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๐  

วุฒิการศึกษานักธรรม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีวุฒกิารศึกษานักธรรมช้ันเอก 
จ านวน ๑๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๓ รองลงมาคือ มีวุฒิการศึกษานักธรรมช้ันตรี จ านวน ๘๒ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒ รองลงมาคือ มีวุฒิการศึกษานักธรรมช้ันโท จ านวน ๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๘.๔ และ ไม่มีวุฒิการศึกษานักธรรม จ านวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒  

วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 
จ านวน ๑๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕ รองลงมาคือ มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมประโยค ๑-๒ 
จ านวน ๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙ รองลงมาคือ มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ๓ ประโยค จ านวน 
๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔ รองลงมาคือ มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ๔-๖ ประโยค จ านวน ๔๘ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐ และมีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ๗ ประโยคข้ึนไป จ านวน ๒๓ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๖.๒  

วุฒิการศึกษาสามัญ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปรญิญาตร ี
จ านวน ๓๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘ รองลงมาคือ มีวุฒิการศึกษาปรญิญาตรี จ านวน ๔๕ คน คิด
เป็นรอ้ยละ ๑๒.๒ และ มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๑  
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๕ 

 

๔.๔.๑.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี            

ผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปของการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีในจังหวัดชลบุรี ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพระสงฆ์ โดยภาพรวมและรายด้าน 
ได้แก่ ด้านความตั้งใจ ด้านความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง ด้านความมั่นใจ ด้านความพึงพอใจ  มีรายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ ๔.๑๘ ถึงตารางที่ ๔.๒๒ ดังต่อไปนี้ 
 ตารางท่ี ๔.๑๘ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการศึกษา

แรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม 

ล าดับ 
การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียน 

พระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. การแปลผล 
๑. ด้านความตั้งใจ ๓.๙๗ ๐.๗๑๐ มาก 
๒. ด้านความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง   ๓.๘๖ ๐.๗๑๙ มาก 

๓. ด้านความเช่ือมั่น  ๔.๐๖ ๐.๗๑๖ มาก 

๔. ด้านความพึงพอใจ   ๓.๙๐ ๐.๗๗๓ มาก 

ภาพรวม ๓.๙๕ ๐.๖๒๗ มาก 
 

จากตารางท่ี ๔.๑๘ พบว่า พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการศึกษาแรงจูงใจ 
ของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี  โดยภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก               
(= ๓.๙๕) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D. = ๐.๖๒๗) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(n=๓๗๐) 



๑๕๖ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๙ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการศึกษา
แรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี ด้านความตั้งใจ 

ล าดับ 
การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกบาลี ด้านความตั้งใจ   
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. การแปลผล 
๑. มีการจัดท าแผนการเรียนครอบคลุมทันสมัยตรงตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ๔.๐๖ ๐.๘๗๒ มาก 
๒. หนังสือแบบเรยีนได้รับการปรบัปรงุให้เนื้อหาเหมาะสม

กับผู้เรียนแต่ละระดับช้ัน ๓.๙๗ ๐.๘๓๙ 
มาก 

๓. มีการก าหนดแผนการเรียนไว้ท าให้เกิดผลส าเร็จหรือ
บรรลุเปูาหมาย ๔.๐๔ ๐.๘๙๐ 

มาก 

๔. ท่านเรียนบาลีเพราะได้รับการยกย่องและมีโอกาส
ก้าวหน้าในการท างานของคณะสงฆ์ ๓.๘๒ ๐.๙๙๑ 

มาก 

๕. ท่านเรียนบาลีเพราะเป็นสิ่งท้าทายความสามารถของ
ตนเอง ๔.๐๑ ๐.๙๔๓ 

มาก 

ภาพรวม ๓.๙๗ ๐.๗๑๐ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๑๙ พบว่า พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการศึกษาแรงจูงใจของ

นักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี  ด้านความตั้งใจ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (=
๓.๙๗) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D. = ๐.๗๑๐) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(n=๓๗๐) 



๑๕๗ 

 

ตารางท่ี ๔.๒๐ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการศึกษา
แรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี ด้านความสัมพันธ์
เกี่ยวข้อง   

ล าดับ 
การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกบาลี ด้านความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. การแปลผล 
๑. ท่านเรียนบาลีเพราะได้รับการชักชวนจากเพื่อนและ

ได้รับการอุปถัมภ์ในเรื่องทุนการศึกษาจากผู้มีจิต
ศรัทธา ๓.๙๒ ๑.๐๘๔ มาก 

๒. ท่านเรียนบาลีเพื่อสร้างความเลื่อมใสศรัทธาแก่
พุทธศาสนิกชน และสร้างช่ือเสียงให้กับวัดที่ท่านสังกัด
อยู ่ ๓.๙๕ ๐.๘๕๓ มาก 

๓. ท่านเรียนบาลีตามระเบียบข้อบังคับของวัดที่ท่าน
สังกัดอยู ่ ๓.๗๔ ๑.๐๕๐ มาก 

๔. ท่านเรียนบาลีเพราะเปน็ความภาคภูมิใจของท่าน และ
สร้างช่ือเสียงให้กับวงศ์ตระกูล ๓.๙๙ ๐.๙๘๘ มาก 

๕. ท่านเรียนบาลีเพราะต้องการใบประกาศไปใช้เพื่อเข้า
ศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึนไป ๓.๗๓ ๑.๑๖๑ มาก 

ภาพรวม ๓.๘๖ ๐.๗๑๙ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๒๐ พบว่า พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการศึกษาแรงจูงใจของ

นักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี  ด้านความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก (=๓.๘๖) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D. = ๐.๗๑๙) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ
พบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 

(n=๓๗๐) 



๑๕๘ 

 

ตารางท่ี ๔.๒๑ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ทีม่ีต่อการศึกษา
แรงจงูใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบรุี ด้านความเชื่อมั่น 

 

ล าดับ 
การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกบาลี ด้านความเชื่อมั่น 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. การแปลผล 
๑. ท่านเรียนบาลี เพราะเ ช่ือว่าเป็นการสร้างความ

น่าเช่ือถือ และสร้างเกียรติประวัติให้กับตนเอง ๔.๐๙ ๐.๙๔๕ มาก 

๒. ท่านเช่ือว่าการเรียนบาลีเป็นเพิ่มวิทยฐานะให้กับ
ตนเอง  ๔.๑๐ ๐.๘๑๗ มาก 

๓. ความตั้งใจและเอาใจใส่ในการเรียนจะท าให้ท่าน
ประสบความส าเร็จในการเรียนบาลี ๔.๑๐ ๐.๘๙๒ มาก 

๔. ท่านเรียนบาลีเพราะเช่ือว่าเป็นการพัฒนาทักษะและ
ความสามารถของตนเอง เป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ๓.๙๗ ๐.๘๙๔ มาก 

๕. ท่านเรียนบาลีเพราะเห็นความส าคัญของภาษาบาลี 
และเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา ๔.๐๘ ๐.๙๐๔ มาก 

ภาพรวม ๔.๐๖ ๐.๗๑๖ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๒๑ พบว่า พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการศึกษาแรงจูงใจของ

นักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี  ด้านความเช่ือมั่น อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (=
๔.๐๖) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D. = ๐.๗๑๖) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(n=๓๗๐) 



๑๕๙ 

 

ตารางท่ี ๔.๒๒ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการศึกษา
แรงจูงใจของนักเรยีนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี ด้านความพึงพอใจ 

ล าดับ 
การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกบาลี ด้านความพึงพอใจ 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. การแปลผล 
๑. ส านักเรียนมีห้องพักเพียงพอเป็นส่วนตัวมีสิ่งอ านวย

ความสะดวกภายในห้องพักตามสมควร ๔.๐๑ ๐.๙๘๖ มาก 

๒. ส านักเรียนมีการสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนการ
สอนและให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน ๓.๙๘ ๐.๘๗๗ มาก 

๓. ส านักเรียนมีสื่อการเรียนการสอนหลากหลายและการ
เรียนการสอนเอื้อต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ ๓.๘๑ ๐.๙๗๗ มาก 

๔. มีทุนสนับสนุนของทางวัดเมื่อมีนักเรียนสอบผ่าน ๓.๙๘ ๑.๐๖๒ มาก 

๕. วัดของท่านมีเงินทุนหรือยานพาหนะสนับสนุนในการ
เดินทางไปศึกษา ๓.๗๔ ๑.๑๖๔ มาก 

ภาพรวม ๓.๙๐ ๐.๗๗๓ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๒๒ พบว่า พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการศึกษาแรงจูงใจ 

ของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี ด้านความพึงพอใจ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก       
(=๓.๙๐) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D. = ๐.๗๗๓) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(n=๓๗๐) 



๑๖๐ 

 

๔.๔.๑.๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ 

ผลการวิเคราะห์ ของการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัด
ชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้าน
ฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ ด้านวิมังสา มีรายละเอียดแสดงในตารางที่ ๔.๒๓ ถึงตารางที่ ๔.๒๗ 
ดังต่อไปนี้  
 ตารางท่ี ๔.๒๓ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการศึกษา

แรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท 
๔ โดยภาพรวม 

ล าดับ 
การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกบาลี หลักอิทธิบาท ๔ 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. การแปลผล 
๑. ด้านฉันทะ ๔.๐๖ ๐.๗๑๕ มาก 
๒. ด้านวิริยะ ๔.๐๑ ๐.๗๐๗ มาก 

๓. ด้านจิตตะ ๔.๑๒ ๐.๗๖๖ มาก 

๔. ด้านวิมังสา ๔.๐๒ ๐.๗๒๓ มาก 

ภาพรวม ๔.๐๕ ๐.๖๔๙ มาก 

จากตารางท่ี ๔.๒๓ พบว่า พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการศึกษาแรงจูงใจ 
ของนักเรียนพระปรยิัติธรรมแผนกบาลีในจงัหวัดชลบุรี ตามหลกัอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก (= ๔.๐๕) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D. = ๐.๖๔๙) เมื่อพิจารณา
แต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันใน
ระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(n=๓๗๐) 



๑๖๑ 

 

ตารางท่ี ๔.๒๔ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการศึกษา
แรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท 
๔  ด้านฉันทะ 

ล าดับ 
การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกบาลี หลักอิทธิบาท ๔ ด้านฉันทะ 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. การแปลผล 
๑. มีการจัดท าระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ

นโยบายของส่วนกลางคณะสงฆ์ ๔.๐๙ ๐.๘๗๙ มาก 

๒. ครู อาจารย์ท าการสอนด้วยใจรัก ทุ่มเทให้กับการ
สอนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของนักเรียน ๔.๒๖ ๐.๘๓๙ มาก 

๓. ครู อาจารย์สอนให้นักเรียนรู้จักมีความสุขตามฐานะ
ของตนสามารถพึ่งตนเองได้   ๔.๐๕ ๐.๘๕๒ มาก 

๔. เจ้าส านักเรียนมีการประสานงานกับวัดที่เป็นส านัก
เรียนบาลี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
อย่างเป็นระบบ ๓.๘๙ ๐.๙๒๑ มาก 

๕. มีการประเมินผลการเรียนของนักเรียนเพื่อเพื่อ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความพร้อมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ๔.๐๕ ๐.๙๕๓ มาก 

ภาพรวม ๔.๐๖ ๐.๗๑๕ มาก 

จากตารางท่ี ๔.๒๔ พบว่า พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการศึกษาแรงจูงใจ 
ของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านฉันทะ อยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก (= ๔.๐๖) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D. = ๐.๗๑๕) เมื่อพิจารณา
แต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันใน
ระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(n=๓๗๐) 



๑๖๒ 

 

ตารางท่ี ๔.๒๕ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการศึกษา
แรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท 
๔ ด้านวิริยะ 

ล าดับ 
การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกบาลี หลักอิทธิบาท ๔ ด้านวิริยะ 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. การแปลผล 
๑. การเรียนบาลีท าให้ท่านมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

ตรงต่อเวลา มีน้ าใจ และยึดมั่นในหลัดคุณธรรมที่ดี
งาม ๔.๐๗ ๐.๙๒๔ มาก 

๒. ท่านเรียนบาลี เพื่อมุ่ งพัฒนาตนเองให้มีความรู้
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ๓.๙๒ ๐.๘๕๗ มาก 

๓. ท่านปฏิบัติตนอยู่ในโอวาทของครู อาจารย์ พอใจใน
ค าสั่งสอน พยายามศึกษา คิดไตร่ตรองตามค าสอน
ของท่าน ๔.๐๐ ๐.๘๖๓ มาก 

๔. นักเรียนบาลีมีความสุภาพอ่อนโยน มีสัมมาคารวะ 
ปฏิบัติตนเหมาะสมตามวัย และสภาพแห่งตน ๓.๙๕ ๐.๘๖๒ มาก 

๕. ครู อาจารย์ มีการติดตามผลการเรียนของนักเรียน 
สนับสนุนในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน ๔.๑๓ ๐.๙๑๐ มาก 

ภาพรวม ๔.๐๑ ๐.๗๐๗ มาก 

จากตารางท่ี ๔.๒๕ พบว่า พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการศึกษาแรงจูงใจ 
ของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านวิริยะ อยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก (=๔.๐๑) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D. = ๐.๗๐๗) เมื่อพิจารณา
แต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันใน
ระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 

(n=๓๗๐) 



๑๖๓ 

 

ตารางท่ี ๔.๒๖ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการศึกษา
แรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท 
๔ ด้านจิตตะ 

ล าดับ 
การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกบาลี หลักอิทธิบาท ๔ ด้านจิตตะ 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. การแปลผล 
๑. ท่านเรียนบาลีด้วยใจรัก และทุ่มเทให้กับการเรียน

เพราะเห็นแก่ประโยชน์จริงๆ ๔.๐๖ ๐.๙๖๗ มาก 

๒. ท่านเรียนบาลี เพื่อต้องการให้รู้หลักธรรมอย่าง
แ ท้ จ ริ ง เ พื่ อ จ ะ ไ ด้ ท า ห น้ า ที่ สื บ ท อ ด อ า ยุ
พระพุทธศาสนาต่อไป  ๔.๑๖ ๐.๙๐๗ มาก 

๓. เปูาหมายหลักของการเรียนบาลีของท่าน คือ เพื่อให้
รู้หลักการ ด้านปริยัติ ปฏิบัต ิและปฏิเวธ ๔.๑๒ ๐.๙๐๓ มาก 

๔. ท่านรู้ถึงประโยชน์ และข้อดีของการเรียนบาล ีและมี
ศรัทธาในการเรียนอย่างแท้จริง ๔.๐๘ ๐.๘๘๙ มาก 

๕. ส านักเรียนมีการจัดหาทุนและรางวัลให้แก่นักเรียนที่
สอบได้เพื่อส่งเสริมเป็นขวัญและก าลังใจ ๔.๑๙ ๐.๙๙๕ มาก 

 ภาพรวม ๔.๑๒ ๐.๗๖๖ มาก 

จากตารางท่ี ๔.๒๖ พบว่า พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการศึกษาแรงจูงใจของ
นักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี  ตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านจิตตะ อยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก (=๔.๑๒) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D. = ๐.๗๖๖) เมื่อพิจารณาแต่ละ
ข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับ
มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(n=๓๗๐) 



๑๖๔ 

 

ตารางท่ี ๔.๒๗ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการศึกษา
แรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท 
๔ ด้านวิมังสา 

ล าดับ 
การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกบาลี หลักอิทธิบาท ๔ ด้านวิมังสา 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. การแปลผล 
๑. ท่านมีความรักและภาคภูมิใจในการเป็นนักเรียนบาลี ๔.๑๑ ๐.๘๙๖ มาก 

๒. ก า ร เ รี ยนภาษ าบ าลี ส าม า ร ถน า ค า ส อน ใ น
พระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องพัฒนาชีวิตที่ดีงาม ๔.๐๗ ๐.๘๒๒ มาก 

๓. ท่านเรียนภาษาบาลีเพราะต้องการเข้าถึงจุดประสงค์
และหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง ๔.๐๐ ๐.๘๕๕ มาก 

๔. การเรียนบาลีส่งเสริมให้ท่านรู้หลักพึ่งตนเองหรือ
เลี้ยงชีพด้วยความสุจริต ๓.๙๓ ๐.๘๗๖ มาก 

๕. เมื่อครู อาจารย์ ตักเตือนเมื่อท่านกระท าไม่ถูกต้อง 
หรือไม่ควร ท่านจะยอมรับและปรับปรุงทุกครั้ง ๔.๐๓ ๐.๙๙๗ มาก 

 ภาพรวม ๔.๐๒ ๐.๗๒๓ มาก 

จากตารางท่ี ๔.๒๗ พบว่า พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการศึกษาแรงจูงใจของ
นักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี  ด้านวิมังสา อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (=๔.๐๒) 
และเป็นความคิดเห็นที่สอดคลอ้งกนัมาก (S.D. = ๐.๗๒๓) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเหน็
อยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 

 

 

 

 

 

 

 

(n=๓๗๐) 



๑๖๕ 

 

๔.๔.๑.๔ สรุปวิเคราะห์ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
จากการส ารวจความคิดเห็นของพระสงฆ์กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๗๐ รูป เพื่อหาระดับ

ความคิดเห็นที่มีต่อการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี ในด้าน
ต่างๆ ได้ผลการศึกษาดังนี้ 

๑) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๒๑ – ๓๐ ปี จ านวน ๑๔๕ คน คิดเป็นร้อย

ละ ๓๙.๒ รองลงมาคือ มีอายุ ๒๐ ปี จ านวน ๑๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘ รองลงมาคือ มีอายุ
ระหว่าง ๓๑ – ๔๐ ปี จ านวน ๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙ รองลงมาคือ มีอายุมากกว่า ๕๐ ป ี
จ านวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๒ และ มีอายุระหว่าง ๔๑ – ๕๐ ป ีจ านวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ 
๕.๙ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีพรรษา จ านวน ๑๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๒ 
รองลงมาคือ มีพรรษาระหว่าง ๑ - ๕ พรรษา จ านวน ๑๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๔ รองลงมาคือ มี
พรรษาระหว่าง ๖ – ๑๐ พรรษา จ านวน ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒ รองลงมาคือ มีพรรษา
ระหว่าง ๑๑ – ๒๐ พรรษา จ านวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๑ และ มีพรรษามากกว่า ๒๐ พรรษา 
จ านวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๐ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษานักธรรมช้ันเอก จ านวน ๑๗๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๔๗.๓ รองลงมาคือ มีวุฒิการศึกษานักธรรมช้ันตรี จ านวน ๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒ 
รองลงมาคือ มีวุฒิการศึกษานักธรรมช้ันโท จ านวน ๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔ และ ไม่มีวุฒิ
การศึกษานักธรรม จ านวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม จ านวน ๑๔๖ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๓๙.๕ รองลงมาคือ มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมประโยค ๑-๒ จ านวน ๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๕.๙ รองลงมาคือ มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ๓ ประโยค จ านวน ๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔ 
รองลงมาคือ มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ๔-๖ ประโยค จ านวน ๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐ และมี
วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ๗ ประโยคข้ึนไป จ านวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๒  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน ๓๑๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๘๓.๘ รองลงมาคือ มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี จ านวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒ และ     
มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๑ 

๒) ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี 

พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี  โดยภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (= ๓.๙๕) และเป็นความคิดเห็น



๑๖๖ 

 

ที่สอดคล้องกันมาก (S.D. = ๐.๖๒๗) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
มากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 

พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี ด้านความตั้งใจ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (=๓.๙๗) และเป็นความ
คิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D. = ๐.๗๑๐) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 

พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี  ด้านความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (=๓.๘๖) และ
เป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D. = ๐.๗๑๙) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่
ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 

พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี  ด้านความเช่ือมั่น อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (=๔.๐๖) และเป็นความ
คิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D. = ๐.๗๑๖) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 

พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี  ด้านความพึงพอใจ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (=๓.๙๐) และเป็นความ
คิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D. = ๐.๗๗๓) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 

๓) ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ 

พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔  โดยภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (= ๔.๐๕) 
และเป็นความคิดเห็นที่สอดคลอ้งกนัมาก (S.D. = ๐.๖๔๙) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเหน็
อยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 

ด้านฉันทะ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (= ๔.๐๖) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน
มาก (S.D. = ๐.๗๑๕) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ และ
เป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 

ด้านวิริยะ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (=๔.๐๑) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน
มาก (S.D. = ๐.๗๐๗) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ และ
เป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 



๑๖๗ 

 

ด้านจิตตะ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (=๔.๑๒) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน
มาก (S.D. = ๐.๗๖๖) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ และ
เป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 

ด้านวิมังสา อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (=๔.๐๒) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน
มาก (S.D. = ๐.๗๒๓) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ และ
เป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 

๔) ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี 

๑. ความตั้งใจ (Attention) 
ปัญหา อุปสรรค 
๑) ครูผู้สอนยังไม่มีคุณวุฒิมากพอขาดการฝึกอบรมสร้างทักษะขาดประสบการณ์ไม่มีการ

ท าแผนการเรียนการสอนตลอดจนวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนยังไม่มีความทันสมัยส านักเรียนยังใช้
ระบบการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมๆคือมีเพียงโต๊ะและกระดานด า  

๒) อุปกรณ์การเรียนการสอนมีการปรับปรุงน้อยมากยังคงใช้แบบเดิมๆ ในส่วนของการ
เรียนเนื้อหาและความหมดเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับช้ันยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขผู้เรียนอาศัย
การท่องจ าเป็นหลักท าให้เกิดความเบื่อหน่ายและล้มเลิกการเรียนกลางคัน  

๓) ไม่มีการท าแผนการเรียนการสอนตลอดจนการวัดผลประเมินผลในระหว่างเรียนส่วน
ใหญ่เน้นวัดผลในการสอบเพียงครั้งเดียวท าให้การเรียนการสอนไม่เป็นระบบผลที่ออกมาจึงสอบตก
มากกว่าสอบได้  

๔) ภาษาบาลีเป็นการศึกษาที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียนแต่เมื่อเรียนส าเร็จแล้ว
คุณค่าและความต้องการทางสังคมมีน้อยเมื่อเทียบกับการศึกษาในแขนงวิชาการอื่นๆ ที่มีทั้งช่ือเสียง
และความต้องการของสังคม  

๕) การเรียนบาลียังอยู่ในวงจ ากัดเฉพาะคณะสงฆ์เท่านั้นเมื่อเรียนส าเร็จจะได้รับการยก
ย่องและมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคณะสงฆ์แต่ไม่สามารถน าวิชาการไปปรับเทียบเรียน
กับวิชาสามัญทั่วไป  

ข้อเสนอแนะ 
๑) ควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีความรู้ความช านาญในวิชาที่สอนส่งเสริมให้มีการอบรมสร้าง

ทักษะเพิ่มประสบการณ์ในให้กับครูตลอดจนน าเอาอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อน ามาพัฒนาการ
เรียนการสอน  



๑๖๘ 

 

๒) ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยให้มากข้ึนตลอดถึงจัดล าดับความยาก
ง่ายเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับช้ันเปลี่ยนจากการท่องจ าเป็นหลักมาเป็นท่องเฉพาะที่
ส าคัญเน้นความเข้าใจเป็นหลัก 

๓) ให้ส านักเรียนจัดท าแผนการสอนมีตารางเรียนก าหนดเวลาที่แน่นอน มีการวัดผลใน
ระหว่างการเรียนมีการประเมินผลเป็นระยะระหว่างภาคเรียนอและปลายปีใหม้ีการจัดอบรมก่อนสอบ
เป็นต้น  

๔) ควรรองรับผู้ที่จบให้สามารถน าเอาผลการเรียนไปรปรับโอนกับวิชาสามัญทั่วไปและที่
ส าคัญให้เห็นคุณค่าความต้องการของสังคมผู้เรียนได้รับการยกย่องมีเกียรติมีความภาคภูมิใจสมกับที่
ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะสูง  

๕) ควรรับรองภาษาบาลีให้เป็นสากลสามารถเทียบโอนเมื่อเรียนส าเร็จแล้ว มีหน่วยงาน
รองรับน าไปใช้ในการประกอบอาชีพการงานได้และสังคมยกย่องผู้ที่จบมาในสายนี้เป็นที่ต้องการของ
องค์กรต่างๆ  

๒. ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง (Relevance) 
ปัญหา อุปสรรค 
๑) ด้านทุนสนับสนุนทุนการศึกษาจากองค์กรคณะสงฆ์และจากผู้มีจิตศรัทธายังมีน้อย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสังฆาธิการระดับช้ันต่างๆจะไม่ค่อยให้การอุปถัมภ์หรือให้ทุนสนับสนุน 
๒) เจ้าส านักเรียนที่ไม่มีทุนในการบริหารจะขาดบุคลากรทั้งครูและนักเรียนท าให้ครูและ

นักเรียนไปอยู่ส านักเรียนที่พร้อมในทุกด้านทั้งทุนและการอุปถัมภ์  
๓) ส านักเรียนส่วนใหญ่จะมีการบังคับให้ผู้ที่จะย้ายเข้าสังกัดต้องเรียนบาลีหากไม่เรียนก็

ไม่รับท าให้ผู้ที่ต้องการย้ายเข้าสังกัดต้องจ าใจเรียนไม่ได้เรียนด้วยศรัทธาผลสัมฤทธ์ิจึงมีน้อย  
๔) ขาดการสนับสนุนจึงไม่มีบุคลากรทั้งเจ้าส านัก/ครูผู้สอน/นักเรียน ท าให้ความ

ภาคภูมิใจช่ือเสียงเกิดข้ึนไม่ได้  
๕) ผู้ที่สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค สามารถเทียบโอนได้เท่ากับปริญญาตรีเท่านั้น ทั้ง

ที่ในแต่ละปีมีผู้สอบผ่านเพียงไม่กี่รูปเท่านั้น  
ข้อเสนอแนะ 
๑) คณะสงฆ์ทุกระดับช้ันตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาต้องให้ความส าคัญเข้ามาสนับสนุนทั้งใน

ด้านอุปการ/อุปถัมภ์ทุนการศึกษา ตลอดจนเป็นขวัญและก าลังใจต่อเจ้าส านัก/ครู/นักเรียน เพื่อให้
การศึกษาในด้านนี้ด าเนินไปได้ด้วยดี  

๒) ควรให้ความส าคัญกับส านักเรียนที่ไม่มีทุนแต่มีศรัทธาอาจจะเป็นส านักเรียนเล็กๆ
ระดับวัดที่มีบุคลากรครูและนักเรียนไม่มากด้วยการใหทุ้นใหก้ารอุปถัมภ์เพื่อรักษาส านักเรียนเหล่าน้ัน
ให้ท าการสอนอยู่เป็นการสืบต่อพระศาสนา  



๑๖๙ 

 

๓) ให้ส านักเรียนบาลีผ่อนผันกฎระเบียบข้อบังคับ หันมาปลูกฝังค่านิยมให้เห็นคุณค่าของ
การเรียนบาลีอาจมกีฎเกณฑเ์น้นการสนับสนุนผูท้ี่ตั้งใจเรียนบาลีและสอบได้ให้ได้เรียนสายสามัญหรือ
อุดมศึกษาหรือสนับสนุนให้มีความเจริญก้าวหน้าในองค์กรคณะสงฆ์  

๔) ควรมีนโยบายที่เด่นชัดให้ทุกภาคส่วนเข้ามาสนับสนุนอุปถัมภ์อย่างจริงจัง ล าพัง
นโยบาย ๑ ต าบล ๑ มหา คงไม่เกิดประโยชน์มากนัก แต่ต้องหันมาสนับสนุนเจ้าส านักเรียนบาลีที่มี
อยู่แล้วให้ด าเนินการต่อไปได้  

๕) ควรปรับการเทียบโอนให้ได้มาตรฐาน คือ ผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยคเทียบเท่า
ปริญญาตรี เปรียญธรรม ๖ ประโยคเทียบเท่าปริญญาโทเรียน เปรียญธรรม ๙ ประโยค เทียบเท่า
ปริญญาเอก ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรยีนมีขวัญก าลงัใจที่จะเรยีนให้ถึงจุดสูงสุดของการเรียนบาลีถึงแม้ว่าจะยาก
เพียงใดก็ตาม  

๓. ความเชื่อมั่น (Confidence) 
ปัญหา อุปสรรค 
๑) ผู้เรียนไม่สามารถบรรลุเปูาประสงค์เพราะการเรียนบาลีต้องอาศัยเหตุปัจจัยหลาย

ประการเช่นความวิริยะอุตสาหะตลอดจนผู้สนับสนุนทุนทรัพย์เป็นส าคัญ  
๒) เมื่อนักเรียนสอบได้แล้วใบประกาศนียบัตรไม่สามารถที่จะเป็นใบเบิกทางเพื่อให้

นักเรียนไปสู่เปูาหมายได้ไม่สามารถน าไปเพิ่มวิทยฐานะให้สูงข้ึนตามที่คาดหวังไว้  
๓) ต้องสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเอาใจใส่ในการเรียนบาลี เพราะภาษาบาลีเป็นภาษาที่

ยากต้องอาศัยความจ าเป็นส่วนใหญ่หากนักเรียนไม่มีความตั้งใจแล้วอาจเกิดการท้อถอยและล้มเลิก
กลางคัน 

๔) ภาษาบาลีถึงจะเป็นต้นแบบภาษาเป็นภาษาที่มีแบบแผนแต่ก็ใช้สื่อความหมายในวง
แคบไม่ใช่ภาษาสากลผู้เรียนจะพัฒนาทักษะเฉพาะในกลุ่มของตนเท่านั้น  

๕) ภาษาบาลีเป็นภาษาที่รักษาพุทธพจน์ถ้าผู้ที่เข้าใจภาษาบาลีดีจะสามารถค้นคว้าศึกษา
ในพระไตรปิฎกได้สะดวกสบาย แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเป็นภาษาที่ต้องใช้ความพยายามสูง  

ข้อเสนอแนะ 
๑) ควรสนับสนุนให้ผู้เรยีนมีความมุมานะมีความขยันหมั่นเพียรตลอดจนส่งเสริมสนับสนนุ

อุปถัมภ์การเรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจสามารถก้าวล่วงปัญหาอุปสรรคจนบรรลุเปูาประสงค์  
๒) ควรปรับวุฒิการศึกษาผู้สอบบาลีได้ให้ทัดเทียมกับวิชาสามัญทั่วไปเพื่อให้ผู้เรียนอยาก

เรียนเพราะเป็นประโยชน์เมื่อสอบได้จะน าไปใช้ในการเพิ่มวิทยฐานะและเพิ่มคุณวุฒิให้ตนเองในตอน
ที่ด ารงอยู่ในสมณเพศและลาสิกขาไปแล้ว  



๑๗๐ 

 

๓) ปลูกฝังความศรัทธาและความอุตสาหะให้กับตัวนักเรียนซึ่งเจ้าอาวาสครูผู้สอนและ
ผู้สนับสนุนมีบทบาทส าคัญในการช่วยส่งเสรมิสนับสนุนให้ผู้เรียนมีก าลังใจและมีความมุ่งมั่นที่จะเรียน
ให้ส าเร็จ  

๔) ควรสร้างค่านิยมและคุณค่าของภาษาบาลีว่าไม่ใช่เฉพาะเป็นภาษาทางศาสนาเท่านั้น
แต่ควรให้เป็นภาษาสากลที่สื่อความหมายไปทั่วโลกเพือ่เน้นการเรยีนรู้สิง่ใหม่และที่ส าคัญใช้เป็นภาษา
หลักในการประกาศศาสนา  

๕) ต้องปลูกจิตส านึกให้พระภิกษุสามเณรรู้คุณค่าของการเรียนบาลีปลูกฝังอุดมการณ์ให้
เกิดศรัทธาเห็นว่าการเรียนบาลีนอกจากจะท าให้เกิดความรู้ในด้านภาษาดีแล้วยังเป็นการสืบทอด
พระพุทธศาสนาด้วย  

๔. ความพึงพอใจ (Satisfaction) 
ปัญหา อุปสรรค 
๑) ส านักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีอาคารส าหรับนักเรียนยังไม่มีห้องพักเป็นสัดส่วนท าให้เกิด

ปัญหาในการดูต าราหรือการท่องหนังสือ  
๒) ส านักเรียนที่มีทุนจะได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนสวนส านักเรียนที่ไม่

มีทุนต้องจัดหาหนังสือต าราเรียนด้วยทุนตนเอง  
๓) ส านักเรียนส่วนใหญ่ยังสอนในรูปแบบเดิมเพราะขาดทุนสนับสนุนในการจัดหาสื่อและ

อุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย  
๔) ส านักเรียนที่มีมูลนิธิอยู่ในวัดสามารถเอาผลประโยชน์มาพัฒนาในส่วนน้ีได้ ส่วนส านัก

เรียนที่ไม่มีทุนปัญหาส่วนใหญ่คือไม่มีนักเรียน  
๕) วัดส่วนใหญ่ที่เป็นส านักเรียนบาลีจะขาดทุนสนับสนุน รวมถึงยานพาหนะรับส่ง

นักเรียนเพื่อไปเรียนในส านักเรียนที่ห่างจากวัด  
ข้อเสนอแนะ 
๑) แต่ละส านักเรียนควรจัดห้องพักเป็นสัดส่วนส าหรับนักเรียนบาลีโดยเฉพาะเพื่อให้

เกิดสัปปายะในสถานที่อยู่ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้ผู้เรียนมีสมาธิในการท่องหนังสือ
และแปลหนังสือ  

๒) ควรจัดท าหนังสือต าราเรียนส่วนกลางโดยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจกจ่าย
ไปยังส านักเรียนบาลีต่างๆเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นการไม่ต้องสร้างภาระให้กับผู้เรียนและ
เจ้าส านักเรียนเป็นการสร้างความพึงพอใจในการเรียนตลอดถึงการจัดการประชุมอบรมมีครูที่ปรึกษา
เพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึน  



๑๗๑ 

 

๓) ควรพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยเหมือนการเรียนการสอนในวิชาทางโลกทั่วไป
จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกและช่วยสนับสนุนให้เกิดความรู้ความเข้าใจแกน่ักเรยีนสื่อที่ทันสมัยจะท า
ให้เกิดความพอใจในการเรียนของผู้เรียน  

๔) คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่เห็นความส าคัญของการเรียนบาลีควรเข้ามา
สนับสนุนอย่างน้อยที่สุดคือมอบรางวัลให้เวลานักเรียนสอบผ่านซึ่งจะเป็นขวัญและก าลังใจให้นักเรียน
อยากเรียนยิ่งขึ้น  

๕) วัดที่มีทุนสนับสนุนมีศักยภาพที่จะสามารถรับส่งนักเรียนที่จะมาเรียนได้ ควรช่วย
อ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนเรื่องยานพาหนะจะเป็นการสร้างขวัญก าลังใจได้เป็นอย่างดี  

๕) ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ 

๑. ฉันทะ : ความพอใจรักใคร่สิ่งน้ัน 
ปัญหา อุปสรรค 
๑) ครูอาจารย์ที่ทุ่มเทให้นักเรียนด้วยใจรักมักขาดการเหลียวแลการให้ความส าคัญการ

สนับสนุนจากวงการคณะสงฆ์ท าให้หมดก าลังใจในการสอน  
๒) เจ้าส านักเรียนส่วนใหญ่มักให้ครูกับนักเรียนท าการเรียนการสอนเองโดยไม่ได้เข้าไป

เกี่ยวข้องสนับสนุนในด้านต่างๆเพื่อให้ครูและนักเรียนสะดวกสบายพอสมควร  
๓) ส านักเรียนที่มีศักยภาพมีทุนทรัพย์ในการบริหารมักจะไม่เผื่อแผ่แก่ส านักเรียนที่

ขาดทุนทรัพย์ท าให้ต้องปิดตัวลงไป  
๔) ปัญหาหลักของการเรียนการสอนบาลีคือต่างส านักต่างท าขาดการประเมินผล และ

การปรับปรุงหลักสูตรซึ่งนานๆจะเกิดข้ึนสักครั้ง  
ข้อเสนอแนะ 
๑) คณะสงฆ์ควรให้การสนับสนุนให้ความส าคัญและส่งเสริมให้ครูอาจารย์ที่มีใจรักท างาน

ให้มีความเจริญก้าวหน้าในวงการคณะสงฆ์เพื่อให้บุคคลเหล่านี้เป็นหลักส าคัญในการรักษาการเรียน
บาลีให้คงอยู่  

๒) เจ้าส านักเรียนต้องให้ความส าคัญกับครูและนักเรียนเข้าไปสนับสนุนในด้านที่พักอาศัย
อุปกรณ์การศึกษาตลอดจนเครื่องอ านวยความสะดวกพอสมควรเพือ่ให้ครูและนักเรียนมีความพร้อมที่
จะท าการเรียนการสอน  

๓) ควรจัดการเรียนเป็นสอนเปน็กลุม่หรือเป็นคณะช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยการส่งครู และ
นักเรียน ไปสนับสนุนส านักเรียนที่ขาดแคลน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยสนับสนุน  



๑๗๒ 

 

๔) ส านักเรียนควรหันมาให้ความสนใจในการประเมินผลนักเรียนและการพัฒนาหลักสูตร
การเรียน เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ตลอดจนต้องมีการแก้ไขหลักสูตร วิธีการสอน การประเมินผล 
เพื่อให้ทันสมัยมากข้ึน  

๒. วิริยะ : ความพยายามท าสิ่งน้ัน 
ปัญหา อุปสรรค 
๑) ถ้านักเรียนไม่รู้จักพัฒนาตนเองให้เกิดความรู้ความสามารถจะเกิดความเบื่อหน่ายไม่

เห็นคุณค่าและศรัทธาในวิชาบาลีที่ตนเองเรียนเกิดความรู้สึกว่าไม่ช่วยพัฒนาตนเองก้าวไปสู่
ความส าเร็จในชีวิต  

๒) ครูและนักเรียนมักจะมีทัศนคติที่ไม่ค่อยตรงกันเพราะนักเรียนรู้สึกเบื่อหน่ายที่ครู
มักจะให้ท่องหลักซ้ าๆ อยู่ตลอด และครูเองก็เข้มงวดในการเรียนมากจนเกินไป  

๓) นักเรียนบาลีต้องใช้ความจ ามากวิชาส่วนใหญต่้องอาศัยความอุตสาหะในการท่องจ าจึง
ท าให้เกิดความเครียดได้ง่าย  

๔) ปัญหาของครูอาจารย์ในการติดตามผลการเรียนคือครูอาจารย์มีน้อยท าให้การติดตาม
ผลการเรียนไม่ทั่วถึงท าให้ไม่รู้ปัญหาที่แท้จริงจึงไม่สามารถสนับสนุนในเรื่องต่างๆได้  

ข้อเสนอแนะ 
๑) ครูควรปลูกฝังทัศนคติให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าในวิชาที่ตนเองเรียนเกิด

ความภาคภูมิใจในการเรียนบาลีซึ่งสามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้และยังน าไปสั่งสอนผู้อื่นได้  
๒) ควรสร้างให้ครูและนักเรียนมปีฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพื่อลดกระแสความเบือ่หน่ายในการ

เรียนเจ้าส านักเรียนควรเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยเมื่อมีปัญหาเกิดข้ึนระหว่างครูกับนักเรียนเพื่อให้
การเรียนการสอนเป็นไปด้วยดี  

๓) เจ้าส านักและครูผู้สอนต้องคอยอบรมให้นักเรียนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมา
คารวะ ปลูกฝังคุณธรรมให้นักเรียนยึดมั่นในอุดมการณ์ในการเรียนเพื่อให้นักเรียนก้าวพ้นปัญหา
อุปสรรคต่างๆ  

๔) ครูอาจารย์ต้องอุทิศตนเพื่อนักเรียนท าหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์แบบมุ่งประโยชน์ที่
จะเกิดข้ึนแก่ลูกศิษย์เป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเป็นผู้ที่มีความเสียสละสูงตัดเรื่องที่จะพึงได้
ส่วนตัวเสียสละเพื่อการศึกษาจึงจะบรรลุเปูาหมายได้  

๓. จิตตะ : ความเอาใจฝักใฝ่สิ่งน้ัน 
ปัญหา อุปสรรค 
๑) นักเรียนที่เรียนบาลเีพื่อเรียนรู้หลักธรรมอย่างแท้จริงมีน้อยส่วนใหญ่ต้องการเรียนเพื่อ

เอาวุฒิไปปรับเทียบโอนศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน  



๑๗๓ 

 

๒) นักเรียนที่เรียนบาลีเพื่อเรียนรู้หลักธรรมและน าไปปฏิบัติให้เกิดมรรคผลถือว่ายังมีอยู่
แม้ว่ามีส่วนน้อยปัญหาส าคัญ คือ เจ้าส านัก/ครู จะรักษาบุคลากรเหล่านี้ไว้ได้อย่างไร  

๓) นักเรียนที่ตั้งเปูาหมายในการเรียนด้วยความศรัทธาอย่างแท้จริงจะไม่ค่อยมีปัญหา 
นอกจากเรียนแล้วไม่บรรลุเปูาหมายจึงเกิดความท้อแท้และหมดศรัทธาในการเรียน  

๔) ส านักเรียนที่มีแต่ศรัทธาแต่ขาดทุนทรัพย์สนับสนุนมักจะเกิดปัญหาคือนักเรียนจะย้าย
ไปเรียนในส านักเรียนที่มีความพร้อม  

ข้อเสนอแนะ 
๑) ครูอาจารย์ควรให้ก าลังใจนักเรียนที่ต้องการเรียนรู้อย่างแท้จริงเพราะเป็นบุคลากรที่มี

ความจ าเป็นทางศาสนาเป็นหลักส าคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนา  
๒) เจ้าส านักครูต้องให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนบาลีโดยเน้นไปที่หลัก ๓ ประการ 

คือ ปริยัติ ที่เป็นการเรียนควบคู่กับการปฏิบัติ โดยสร้างคุณภาพให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน ซึ่งจะน าไปสู่ผล 
คือ ปฏิเวธ สิ่งที่ได้รับจากการปฏิบัติ  

๓) เจ้าส านัก/ครู ต้องปลูกฝังอุดมการณ์ทัศนคติและความศรัทธาอย่างมั่นคงอย่างลึกเน้น
ให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนบาลีอย่างแท้จริงว่านอกจากเกิดความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมแล้วยังสามารถน าไปสั่งสอนผู้อื่นได้   

๔) ส านักเรียนที่มีศักยภาพมีความพร้อมทางด้านทุนทรัพย์ควรให้การสนับสนุนส านัก
เรียนที่มีความตั้งใจในการจัดการเรียนการสอนที่ขาดทุนทรัพย์ เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการที่จะ
จัดการเรียนการสอนต่อไป เพื่อช่วยพัฒนาการเรียนการสอนวิชาบาลีให้คงอยู่ต่อไป  

๔. วิมังสา : ความพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งน้ัน 
ปัญหา อุปสรรค 
๑) การสร้างค่านิยมให้นักเรียนรู้ว่าการเรียนบาลีสามารถน าค าสอนในพระพุทธศาสนา

เป็นเครื่องมือพัฒนาชีวิตให้ดีข้ึนได้ต้องปลูกฝังสม่ าเสมอจนนักเรียนเห็นคุณค่า แต่ปัญหาที่ปรากฏคือ
นักเรียนมักไม่เห็นคุณค่าในด้านนี้ต้องการเปูาหมายหลักคือใช้ประกอบอาชีพ  

๒) นักเรียนที่เรียนบาลีเพื่อต้องการเข้าใจหลักค าสอนจะไม่หวังผลในการสอบ ปัญหาคือ
เจ้าส านักครูอาจารย์ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่เป็นรูปประธรรม คือ มีนักเรียนสอบได้  

๓) นักเรียนบาลีส่วนใหญ่เข้าใจในกฎระเบียบข้อบังคับของส านักเรียนจะมีเพียงบางรูป
เท่านั้นที่ประพฤติตัวนอกกฎ จึงมีความจ าเป็นต้องสร้างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อการอยู่ร่วมกัน  

๔) นักเรียนบาลีที่เรียนเพื่อให้สอบผ่านเป็นบันไดไปเรียนต่อในสายสามัญจะไม่ค่อยเห็น
คุณค่าของการเรียนเพื่อน าหลักธรรมค าสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

 
 



๑๗๔ 

 

ข้อเสนอแนะ 
๑) เจ้าส านักครูอาจารย์ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการน าค าสอนที่ได้จากการเรียนบาลีไป

ด าเนินชีวิตเพื่อให้เป็นรูปประธรรมเพื่อให้นักเรียนได้น ารูปแบบที่ดีในการประยุกต์การเรียนบาลีไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน  

๒) จ้างส านัก/ครูอาจารย์ ต้องให้นักเรียนเข้าใจจุดประสงค์ของส านักเรียนเพราะถ้าการ
เรียนด้อยและไม่มีการวัดผลจะไม่มีผลกับเจ้าส านัก/ครูอาจารย์ แต่จะมีผลเฉพาะตัวผู้เรียนเท่านั้น  

๓) เจ้าส านักเรียนและครูผู้สอนต้องวางกฎระเบียบข้อบังคับในส านักเรียนให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหา  

๔) เป็นหน้าที่ของครูอาจารย์ที่ต้องพยายามปลกูฝงัหลักธรรมให้เกิดข้ึนแก่นักเรียน เพราะ
การเรียนบาลีนอกจากได้ความรู้แล้วยังสามารถน าหลักธรรมค าสอนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๕ 

 

๔.๕ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพื่อประเมินผลหาแนวทาง
การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบรุี และแสวงหาความคิดเห็นที่
สอดคล้องกันบางประการ รวมทั้งข้อเสนอแนะโดยการระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน  
๑๓ รูป/คนมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

๑. สภาพท่ัวไปและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน
จังหวัดชลบุรี 

ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้โดยเนื้อหาแล้วได้มีผู้ท าเป็นจ านวนมากแต่โดยเนื้อหาแล้วเป็นวิถีชีวิตที่
ด าเนินมาของพระสงฆ์เปน็เสน้ทางที่ด าเนินมาตลอดหลายปคืีอการเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาล ีซึ่ง
ผลการวิจัยในครั้งนี้ที่ออกมาจะสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง เพื่อจะได้ช่วยคิดต่อไปว่าผลงานวิจัย
เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาภาษาบาลีที่ผ่านมาจะได้น ามารวมกันและต่อยอดให้เป็นผลสัมฤทธ์ิได้มากแค่
ไหน เพราะเมื่อเขียนออกมาแล้วจะสามารถแปรรูปน าไปปฏิบัติได้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องท า
เพราะว่าการวิจัยใดๆก็ตามถ้าถึงที่สดุแล้วไม่ได้ท าอะไรเพียงแต่น ามาเก็บไว้ก็ไม่คุ้มค่าแก่การที่ได้ลงมือ
ท าจึงอยากให้พอได้ผลวิจัยออกมาแล้วท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในการเรียนการสอนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีทั้งประเทศโดยได้รับอิทธิพลมาจากงานวิจัยฉบับนี้ปัญหาคือจะท าอย่างไรที่จะ
ท าให้สามารถเป็นไปได้จึงต้องเป็นหน้าที่ของผู้วิจัยน าไปคิดต่อว่าควรจะปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพ
เพิ่มข้ึนอย่างไร๒๒๙  

ด้านของขอบเขตผู้ให้ข้อมูลส าคัญงานวิจัยฉบับนี้การเก็บข้อมูลควรจะเน้นไปที่ส านักเรียน
ใหญ่ๆ และในส่วนของผู้ให้ข้อมูลส าคัญโดยการสัมภาษณ์ โดยระบุว่าเป็นเจ้าส านักเรียนแต่โดยเนื้อหา
ที่ปรากฏมีผู้ที่เป็นเจ้าส านักเรียนในกี่ท่านแต่โดยบริบทแล้วในจังหวัดชลบุรีมีส านักเรียนอยู่ถึง ๕๐ 
ส านัก ซึ่งมีจ านวนเยอะมาก แต่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญไม่มีอาจารย์ใหญ่ส านักเรียนอยู่เลยส่วนใหญ่จะเป็น
เจ้าอาวาสจึงท าให้ผู้วิจัยไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงเพราะส่วนใหญ่เจ้าอาวาสจะไม่รู้เรื่องการเรียนการสอน
บาลีเท่าไหร่ ถึงหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงการสัมภาษณ์โดยเลือกเจาะจงเอาแต่ส านักเรียนใหญ่ๆที่มี
การจัดการเรียนการสอน ในส่วนของประชากรก็ใช้ตัวนักเรียนและครูบาอาจารย์ในส านักเรียนจะได้
ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน๒๓๐ 

ประการแรกคือช่ือเรื่องควรจะมีการปรับปรุงดังที่ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายได้กล่าวไว้ อาจจะ
ปรับเปลี่ยนเป็นกลยุทธ์หรือปัจจัยก็ได้จึงเสนอไว้สองตัวเลือก และในส่วนของวัตถุประสงค์เป็น

                                                             
๒๒๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูโกศลธรรมานุสิฐ ,ดร., รองเจ้าคณะอ าเภอบางปลาม้า เจ้าอาวาสวัดสวน

หงส์ จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๒๓๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย, อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๑๗๖ 

 

การศึกษาสภาพแต่เมื่อดูในรายละเอียดแล้วไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ในส่วนของปัจจัยควรจะ
ศึกษาให้รู้ว่าแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างไร มีผลต่อการตัดสินใจในระดับไหนหรือมีผลต่อ
การตัดสินใจที่จะเรียนอย่างไร เมื่อวัตถุประสงค์ของเราถ้าเปลี่ยนเป็นกลยุทธ์ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจ
งานวิจัยฉบับนี้ก็จะสมบูรณ์แบบ ในส่วนของกลุ่มประชากรเป็นพระภิกษุและสามเณรทั้งจังหวัดโดย
การสุ่มเลือกตัวอย่างแต่ในรายละเอียดระบุมีเพียงพระภิกษุสงฆแต่ไม่มีสามเณรดังนั้นควรใช้ค าที่
ครอบคลุมมากกว่าน้ี๒๓๑

 

๒ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี 
การศึกษาแรงจูงใจน่าจะเป็นการสร้างยุทธศาสตร์หรือสร้างกลวิธีในการสร้างแรงจูงใจ

มากกว่าจึงจะเป็นวิธีใหม่หรือเป็นโมเดลที่น าไปใช้แล้วได้ประโยชน์กับจังหวัดชลบุรีหรือแม้แต่จังหวัด
อื่นสามารถน าไปใช้ได้ เพราะวัตถุประสงค์ยังไม่ตอบโจทย์หวัข้อ เพราะการศึกษาแรงจูงใจเป็นหัวข้อที่
ยากและการน าอิทธิบาท ๔ มาใช้กับการศึกษาแรงจูงใจต้องดูว่าน ามาใช้อะไร เพราะอิทธิบาท ๔ 
น่าจะเป็นเรื่องที่กระท าเพื่อความส าเร็จมากกว่า ในส่วนของกรอบแนวคิดการวิจัยควรจะต้อง
ปรับเปลี่ยนเมื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหาก็ต้องปรับตามแน่นอนเพราะกรอบแนวคิดมองว่ายังอยู่ในระดับ
ปริญญาโทมากกว่า ในส่วนของการสรุปผลวิเคราะห์เชิงปริมาณเป็นการวิเคราะห์และประเมินยังไม่
ตอบโจทย์ของการศึกษา๒๓๒ 

การน าแนวคิดทฤษฎีมาใช้ในงานวิจัยฉบับนี้มองว่าไม่สามารถเช่ือมโยงได้ระหว่างทฤษฎี
สมัยใหม่กับหลกัการทางพระพุทธศาสนา คือ อิทธิบาท ๔ จะไปเช่ือมโยงกันได้อย่างไร ออกจากกรอบ
แนวคิดจะเห็นได้ว่าแนวคิดแรงจูงใจเช่ือมโยงกับที่บ้าน ๔ ซึ่งจะมองว่าเป็นตัวเดียวกันหรือไม่ระหว่าง
ทฤษฎีกับตะวันตกกับพระพุทธศาสนานั้นเช่ือมกันไม่ติด อีกประการหนึ่งคนของการวิจัยมีความ
ขัดแย้งกันอยู่ในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งในตัวของฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ได้ค่าเฉลี่ยที่สูง
มากมองดูแล้วไม่มีจุดอ่อนเลย ในความเป็นจริงไม่น่ามีความเป็นไปได้ มองดูแล้วมันมีความขัดแย้งใน
ตัวเองด้วยค่าเฉลี่ยเชิงปริมาณกับผลของการวิจัยเชิงคุณภาพ ต้องมีการทบทวนและปรับปรุงเพื่อให้
สอดคล้อง และความเช่ือมโยงแรงจูงใจระหว่างทฤษฎีตะวันตกและหลักธรรมทางพุทธศาสนา
เช่ือมโยงกันได้อย่างไร จะสามารถสรุปให้เป็นเนื้อเดียวกันได้อย่างไร จึงขอน าเสนอว่าควรน าเอา

                                                             
๒๓๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายชวพัฒน์ พรมขุนทด, อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ, 

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๒๓๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาช านาญ มหาชาโน, ดร., ผู้อ านวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร., 

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๑๗๗ 

 

ทฤษฎีทางพุทธศาสนาคือหลักอิทธิบาท ๔ เพื่อท าการด าเนินการวิจัยเพียงอย่างเดียวได้หรือไม่เพราะ
ผลการวิจัยกับสภาพปัญหามีความขัดแย้งกันอยู่๒๓๓ 

การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีถือว่าตรงประเด็นแต่ว่าจะให้
ตรงใครบ้าง เมื่อพิจารณาดู คือ ต้องให้ถูกใจแก่ผู้ปกครองของผู้ที่จะเข้ามาเรียนบาลี ให้ผู้ที่จะเข้ามา
เรียนบาลีพอใจ และอีกประการหนึ่งคือของที่เสียสละลูกให้มาเรียนบาลีพ่อแม่ต้องมีรายได้ ปีละ
เท่าไหร่ ซึ่งความเป็นจริงในปัจจบุันการที่ไปเกณฑ์เอาเด็กชาวเขาเด็กต่างจังหวัดเข้ามาทางส านักเรียน
จะต้องให้ข้าวสารเครื่องอุปโภคบรโิภคแก่ผู้ปกครองของนักเรยีนบาลีทุกปี ในส่วนน้ีส่วนใหญ่เจ้าส านัก
ไม่กล้าพูดความจริงว่าแต่ละปีต้องหมดเงินไปกบัเรื่องนี้ปีละเท่าไหร่ถึงจะได้นักเรียนเข้ามาเรียนเพื่อท า
ผลงานให้ตนเอง จึงมองว่าในการวิจัยควรจะค้นหาปัญหาที่แท้จริงและการสร้างแรงจูงใจที่แท้จริงให้ผู้
ที่อยากจะเข้ามาเรียนบาลีหรือสมัครใจโดยไม่ต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนค้นหาว่ามีสิ่งใดที่จะเป็นแรงบันดาล
ใจให้มีความต้องการที่จะศึกษาภาษาบาลีอย่างแท้จริง๒๓๔ 

๓. การพัฒนาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี 
การน าเสนอแนวทางน่าจะเปน็การน าเสนอการสรา้งแรงจูงใจมากว่าคือมีวิธีการไปกระตุ้น

หรือวิธีการท าให้เกิดแรงจูงใจว่ามีอะไรบ้าง เพราะถ้าเราเช่ือว่าพระภิกษุสามเณรขาดแรงจูงใจในการ
เรียนเราจะสร้างแรงจูงใจให้เกิดข้ึนอย่างไรข้ึนอย่างไรมีปัจจัยอะไรเป็นตัวสนับสนุนบ้างและเราต้อง
มองในเชิงการบริหารจัดการด้วยเพราะศึกษาในสาขาการจัดการเชิงพุทธแนวคิดอยากจะให้เป็นใน
ส่วนของการบริหารจดัการมากกว่าในส่วนของทฤษฎีที่น ามาใช้การวิเคราะห์ SWOT มีอยู่ ๒ ส่วนต้อง
อยู่ที่ว่าเราจะวิเคราะห์อะไรตัวนักเรียนหรือตัวส านักเรียนเพราะจากการวิเคราะห์ SWOT ออกมา
กลายเป็นการบรหิารจัดการของส านักเรยีนมากกว่าแต่ในความเป็นจรงิก็ยังมีสว่นที่มีผลต่อตัวนักเรียน
ด้วยแต่อยู่ที่ว่าเราจะอธิบายอย่างไรให้เห็นว่าส านักเรียนซึ่งมีทั้งตัวครูผู้สอนและปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อ
นักเรียนแต่ถ้าตัวผู้เรียนอาจจะเป็นปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งอาจจะมาจากครอบครัวที่พ่อแม่มีฐานะยากจน
หรือมีเหตุผลอื่นซึ่งเป็นบริบทแต่ละบุคคลต่างกันไปที่เข้ามาบวชเพื่อเรียน เพราะบางคนบวชมาแล้ว
อาจจะไปเรียนสายสามัญไม่ได้เรียนสายบาลีซึ่งต้องวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะอะไรเมื่อวิเคราะห์ SWOT 
มุ่งไปที่ตัวส านักเรียนจึงมองไม่เห็นปัญหาของตัวผู้เรียนเท่าใดนัก๒๓๕  

                                                             
๒๓๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ ศาสตร์ตราจารย์พิเศษ. ร.ท. ดร.บรรจบ บรรณรุจิ, อาจารย์พิ เศษ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๒๓๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูพิศาลจริยากร, ดร., เจ้าอาวาสวัดธรรมสามัคคี อ าเภอบางละมุง จังหวัด

ชลบุรี, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๒๓๕สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร. อุทัย สติม่ัน, อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๑๗๘ 

 

การศึกษาแรงจูงใจเป็นค าที่กว้างไม่รู้ว่าจะศึกษาอะไรอย่างไร มองแล้วยังเป็นค าที่ใช้ใน
ระดับปริญญาโทมองไม่ออกว่าจะศึกษาอะไรไม่มีจุดมุ่งหมายที่แน่ชัด จึ งอยากขอเสนอให้ปรับเป็น
รูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจหรือกระบวนการพัฒนาแรงจูงใจเพื่อให้เห็นชัดเจนข้ึนว่าเราอยากจะ
พัฒนาเพื่อให้เห็นสาเหตุว่าท าไมการศึกษาบาลีจึงลดน้อยลง ไม่อยากเรียนเพราะอะไรท าให้เห็น
กระบวนการในการสร้างหรือพัฒนาแรงจูงใจ ในส่วนของการศึกษาสภาพแรงจูงใจนั้นไม่ใช่แรงจูงใจที่
แท้จริงแต่เป็นส่วนหนึ่งในแรงจูงใจ ควรจะเป็นการศึกษาสภาพแรงจูงใจของนักเรียนจะตรงประเด็น
กว่าและชัดเจน และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจว่าอะไรที่ส่งผลต่อแรงจูงใจและส่งเสริมให้
นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนบาลี และน าข้อมูลที่ได้มาสร้างกระบวนการสร้างแรงจูงใจข้ึน
ส าหรับนักเรียนบาลีกจ็ะเป็นข้ันเป็นตอนมองเห็นจดุมุ่งหมายหรือปญัหาที่เกดิข้ึน และหาวิธีการพัฒนา
ปัจจัยและการสร้างแรงจูงใจจะท าอย่างไร๒๓๖     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๒๓๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.อ านาจ บัวศิริ, อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๑๗๙ 

 

๔.๖ องคค์วามรู้ที่ได้จากการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๔.๕ แสดงองค์ความรูท้ี่ได้จากการวิจัย 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ส านักเรียนท่ีมีความพร้อม 
- รักษามาตรฐานในการเรียนการสอน 

ปัญหาท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจของนักเรียน 
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
- ขาดนักเรียน 
- ขาดการสนับสนุนปัจจัยด้านต่างๆ 

 

โอกาส (Opportunities) 
เจ้าส านักท่ีมีก าลังความสามารถด้านการเงิน/คน/
การจัดการ ท าให้การเรียนการสอนยังมีอยู่ 

 

อุปสรรค (Threats) 
- ขาดบุคลากร/นักเรียน 
- ขาดทุนสนับสนุน 

การพัฒนาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี 

การวางแผน 
- มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าเป็นรูปธรรมมีเปูาหมายท่ีชัดเจน 
- วางแผนให้เป็นระบบท้ังแบบระยะสั้นระยะยาว 
- มีทิศทางและจุดมุ่งหมายเป็นไปในทางเดียวกัน 

 

การปฏิบัติ 
- บุคลากรปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้อย่างเคร่งครัด 
- มีเปูาหมายชัดเจนปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้เป็นรูปธรรม 
- ท าให้รู้ว่ามีข้อบกพร่องในจุดใดจะสามารถแก้ไขให้ดีข้ึนได้ 
 

การตรวจสอบ 
- หาจุดอ่อนจุดแข็งของการบริหารเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
- ตรวจสอบท าให้เกิดการปรับปรุงน ามาสู่การปฏิบัติท่ีดีย่ิงข้ึน 
- ลดปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

 

การปรับปรุงแก้ไข 
- จัดท าข้อมูลการสอนวิชาบาลีท่ีมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
- ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร/วิชาการ/การวัดผล/การประเมิน 

 

การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี 

ความตัง้ใจ (Attention) 
- จัดท าแผนการเรียนครอบคลุมทันสมัยตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
- ฝึกฝนครูผู้สอน ผู้เรียน สร้างแรงจูงใจ สร้างศรัทธาให้เกิดข้ึน 
- สร้างเกียรติประวัติให้เกิดข้ึนกับตัวเองและครอบครัว 
- เชื่อม่ันในตนเองและครูผู้สอน 
 

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง (Relevance) 
- สร้างความเลื่อมใสศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชน และสร้างชื่อเสียงให้กับวัดท่ีท่านสังกัดอยู่ 
- สร้างความสัมพันธ์ เจ้าส านัก ครูผู้สอน นักเรียน ท าให้การเรียนการสอนเป็นระบบ 
- การวางแผน/ปฏิบัติ/ตรวจสอบ/ปรับปรุง ช่วยลดปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน 
 
 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) 
- ส านักเรียนมีห้องพักเพียงพอเป็นส่วนตัวมีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องพักตามสมควร  
- ความพากเพียรพยายามอยากประสบความส าเร็จเกิดแรงจูงใจในการเรียนการสอน 
- เกิดแรงกระตุ้นให้เกิดความใฝุเรียนรู้ในภาษาบาลีจะไม่รู้สึกเบ่ือหน่ายในวิชาท่ีตนเองเรียน 

 

ความมัน่ใจ (Confidence) 
- ความตั้งใจและเอาใจใส่ในการเรียนจะท าให้ท่านประสบความส าเร็จในการเรียนบาลี  
- ตนเองก็สามารถเรียนและประสบความส าเร็จได้เป็นปัจจัยไม่ให้เกิดความท้อถอยกลางคัน 
- เชื่อม่ันในตนเอง วิชาท่ีเรียน และครูผู้สอน ท าให้เกิดความใฝุใจอยากเรียนรู้ในวิชาการ 
 

ฉันทะ 
- ครู อาจารย์ท าการสอนด้วยใจรัก ทุ่มเทให้กับการสอนเห็นแก่ประโยชน์ของนักเรียน 

- สร้างศรัทธาให้เกิดข้ึนเห็นคุณค่าของการเรียน อยากเรียนอยากบรรลุเปูาหมาย 
 

วิริยะ 
- ครู อาจารย์ มีการติดตามผลการเรียนของนักเรียน สนับสนุนเรื่องเป็น
ประโยชน์แก่นักเรียน 
- ครูผู้สอนเป็นแรงกระตุ้น โน้มน้าว การชักจูง จูงใจให้เกิดความพยายาม
พากเพียรเพื่อบรรลุเปูาประสงค ์ 

จิตตะ 
- มีการจัดหาทุนและรางวัลให้แก่นักเรียนท่ีสอบได้เพื่อส่งเสริมเป็นขวัญและก าลังใจ  
- ครูผู้สอนสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบ ตั้งเปูาหมายระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 

วิมังสา 
- มีความรักและภาคภูมิใจในการเป็นนักเรียนบาลี 
- ผู้สอนช่วยแนะน าสั่งสอนให้เกิดความรู้มองหาจุดดี/จุดด้อย/ปัญหา/อุปสรรค 
- ครูผู้สอนฝึกให้นักเรียนเป็นคนช่างคิดวิเคราะห์ 
 

หลักอิทธบิาท ๔ 
 



๑๘๐ 

 

จากแผนภาพท่ี ๔.๕ ผู้วิจัยขอสรุปข้ันตอนการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี ตามรูปแบบใหม่ที่ได้จากการท าวิจัยสามารถสรุปว่า รูปแบบ
การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจะต้องประกอบด้วยข้ันตอนการด าเนินการ
ตามล าดับ คือ ต้องมีการจัดประชุมระหว่างส านักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบันในการ
จัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ตามกระบวนการข้ันตอน ดังนี ้ 

๑) การวางแผน การวางแผนจะเป็นตัวช้ีเปูาหมายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียน
การสอน ส านักเรียนที่ประสบความส าเร็จเพราะมีการวางแผนในการเรียนการสอนเป็นอย่างดี 
แผนงานและเปูาหมายต้องเด่นชัดเป็นระบบทั้งแบบระยะสั้นระยะยาว การวางแผนเป็นกระบวนการ
ของการเรียนการสอนเพื่อก้าวไปสู่ความส าเร็จและเป็นตัวช้ีเปูาหมายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน ส านักเรียนที่ประสบความส าเร็จเพราะผู้บริหารมีการวางแผนทุกระดับช้ัน      
และสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาช่วย มีอุปกรณ์การเรียนที่พร้อมต่อความต้องการของ
นักเรียน  

๒) การปฏิบัติ การปฏิบัติเป็นกระบวนการของการเรียนการสอนเป็นหัวใจที่ส าคัญยิ่ง 
เป็นตัวจัดการเรียนการสอนว่าจะด าเนินไปเพื่อบรรลุเปูาประสงค์หลักหรือไม่ ดังนั้นการลงมือปฏิบัติ
ตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัดจะท าให้รู้ว่าเมื่อปฏิบัติไปแล้วมีข้อบกพร่องในจุดใดหรือส่วนใดจะ
สามารถแก้ไขและปรับปรุงให้ดีข้ึนได้ แผนงานมีเปูาหมายชัดเจนการปฏิบัติเป็นรูปธรรมเพราะภาษา
บาลีมีการเรียนที่ไมเ่หมือนการเรยีนโดยทั่วไปท าให้เกดิปัญหาในด้านทางปฏิบัติ ส านักเรียนต้องปฏิบตัิ
ตามแผนการด าเนินงาน ประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

๓) การตรวจสอบ เจ้าส านักต้องมีแผนการตรวจสอบการเรียนการสอนเป็นข้ันตอน 
กระบวนการ ระยะเวลาในการตรวจสอบ ว่าปฏิบัติแล้วมีผลเป็นอย่างไร ท าให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่
เกิดข้ึนในระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อจะน ามาเป็นข้อมูลในการแกไ้ขปรับปรงุ ครูผู้สอนมีการตรวจสอบ
นักเรียน เช่น ทักษะ ไอคิว ของผู้เรียน เจ้าส านักต้องขับเคลื่อนด าเนินการในการบริหารอย่างมีระบบ
และต้องหาจุดอ่อนจุดแข็งของการบริหารเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เกิดความเข้มแข็งและ
แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนได้ วิเคราะห์การจัดการเรียนการสอน วัดผลและประเมินผลเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ได้น ามาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 

๔) การปรับปรุงแก้ไข มีการปะชุมร่วมกันระหว่างส านักเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อร่วมกันวางแผนจัดการเรียนการสอนและปรบัปรุงแก้ไขหลักสตูร/วิชาการ/การวัดผล/การประเมิน 
เพื่อให้การสอนมีคุณภาพสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตลอดถึงความเหมาะสมกับงาน
ควบคุมการด าเนินงานอยู่ตลอดเวลา มีการจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่มีความถูกต้อง



๑๘๑ 

 

ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน หาจุดอ่อนจุดแข็งของการบริหารเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการวาง
แผนการเรียนการสอนให้เป็นระบบทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว 

จากกระบวนการดังกล่าวเมื่อรับทราบปัญหาที่เกิดข้ึนกับนักเรียน หาจุดอ่อนจุดแข็งของ
การบริหารเพื่อการพฒันาอย่างต่อเนื่อง ร่วมกันตรวจสอบท าให้เกิดการปรับปรุงน ามาสู่การปฏิบัติที่ดี
ยิ่งข้ึน เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน มีการวางแผนการปฏิบัติให้เป็นระบบทั้งแบบ
ระยะสั้นและระยะยาว น าไปสู่การพัฒนาแรงจูงใจของนักเรียน ดังนี้  

๑) ความตั้งใจ จัดท าแผนการเรียนครอบคลุมทันสมัยตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หนังสือแบบเรียนได้รับการปรับปรุงให้เนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับช้ัน  ฝึกฝนครูผู้สอน 
ผู้เรียน สร้างแรงจูงใจ สร้างศรัทธาให้เกิดข้ึน สร้างแรงจูงใจให้เกิดข้ึนว่าการเรียนบาลีจะสร้างเกียรติ
ประวัติให้เกิดข้ึนกับตัวเองและครอบครัว เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นในตนเองและครผูู้สอน และครูผู้สอน
มีความรู้และทักษะสามารถให้ความเช่ือมั่นกับนักเรียนท าให้เกิดความตั้งใจเรียนในวิชาที่ตนเองเรียน 
เอาใจใส่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาที่เรยีน ให้ความเช่ือมั่นว่าเขาจะสามารถเรียนและสอบผ่านสร้าง
ช่ือเสียงให้กับส านักวัดของตนสมดังที่ทุกคนคาดหวังไว้ 

๒) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าส านัก ครูผู้สอน นักเรียน ท า
ให้การเรียนการสอนเป็นระบบ ปลูกฝังความคิดให้เกิดข้ึนกับนักเรียนว่าการเรียนบาลีสามารถสร้าง
ความเลื่อมใสศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชน และสร้างช่ือเสียงให้กับวัดที่ท่านสังกัดอยู่  มีการวางแผน/
ปฏิบัติ/ตรวจสอบ/ปรับปรุง ช่วยลดปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนมีความจ าเป็นต่อ
หลักสูตรการสอนท าให้การปฏิบัติมีความเช่ือมโยงไม่ขาดสาย ผู้สอนต้องดูแลผู้เรียนทั้งในเวลาเรียน
และนอกเวลาเรียนเพื่อให้เกิดความรู้สึกห่วงใย เจ้าส านักและครูผู้สอนต้องคอยหมั่นดูแลเอาใจใส่
ผู้เรียนท าให้รู้สึกอบอุน่มีก าลังใจที่จะเรียนให้ส าเร็จ ขอค าปรึกษาจากผู้สอนช่วยแนะน าปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องให้สมบูรณ์ 

๓) ความมั่นใจ ความมั่นใจและเอาใจใส่ในการเรียนเป็นแรงกระตุ้นที่ต้องสร้างให้เกิดข้ึน
เพื่อช่วยให้การเรียนบรรลุเปูาประสงค์ เป็นหัวใจส าคัญเพราะคนที่เรียนแล้วจะประสบความส าเร็จจะ
ก่อให้เกิดความมุ่งมั่นในการศึกษาเลา่เรยีน เช่ือว่าตนเองก็สามารถเรยีนและประสบความส าเรจ็ได้เป็น
ปัจจัยไม่ให้เกิดความท้อถอยกลางคัน เช่ือมั่นในตนเอง วิชาที่เรียน และครูผู้สอน ท าให้เกิดความใฝุใจ
อยากเรียนรู้ในวิชาการ ไม่ว่าจะใช้เวลามากน้อยเพียงใดต้องประสบความส าเร็จ การแนะน าแนวทาง
ในการเรียนให้กับผู้เรียนเกิดความมั่นใจท าให้เกิดความอุตสาหะที่จะฝาุฟันเพื่อให้เรยีนส าเรจ็ดังที่ตั้งใจ
ไว้ สามารถพัฒนาต่อความรู้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ื่น เกิดความมั่นใจว่าเมื่อผู้อื่นสามารถเรียน
จนส าเร็จได้ ตนเองก็สามารถเรียนส าเร็จได้เหมือนกัน 
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๔) ความพึงพอใจ ส านักเรียนมีห้องพักเพียงพอเป็นส่วนตัวมีสิ่งอ านวยความสะดวก
ภายในห้องพักตามสมควรความพึงพอใจต่อผู้เรียน ท าให้เกิดแรงกระตุ้นเกิดความใฝุเรียนรู้ในภาษา
บาลีไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในวิชาที่ตนเองเรียนเพียรพยายามอยากประสบความส าเร็จเกิดแรงจูงใจในการ
เรียน ถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในอนาคตท าให้การเรียนมีประสิทธิภาพ เป็น
คุณลักษณะที่จะก้าวล่วงอุปสรรคปัญหาเกิดความริยะอุตสาหะเพื่อให้สิ่งที่ตนต้ังใจไว้ส าเร็จ เจ้าส านัก
เรียนต้องให้ครูพอใจในการสอนให้นักเรียนพอใจในการเรียนให้เกิดศรัทธาในการเรียนไม่ทอดทิ้งและ
ช่วยให้ข้ามพ้นปัญหาต่างๆ การวางแผน การปฏิบัติ มีการตรวจสอบและปรับปรุงให้วิชาการที่เรียนมี
คุณภาพ ท าให้นักเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียน ท าให้เกิดความใฝุรู้ เกิดความพึงพอใจแล้วจะไม่
รู้สึกเบื่อหน่ายในวิชาที่ตนเองเรียนนักเรียนต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนผู้สอนต้องอธิบายเนื้อหาให้
เข้าใจได้ง่าย 

การพัฒนาแรงจูงใจของนักเรียนน ามาเช่ือมโยงกับหลักพุทธธรรมอิทธิบาท ๔ ดังนี้   
๑) ฉันทะ : ความพอใจรักใคร่สิ่งน้ัน  เป็นพื้นฐานเห็นคุณค่าของการเรียน และจุดหมาย

ปลายทางการเรียน เป็นตัวสนับสนุนให้เกิดความอยากเรียนรู้ เป็นแรงจูงใจที่จะขับเคลื่อนให้ก้าวไปสู่
เปูาหมายไม่ล้มเลิกกลางคันการเรียนภาษาบาลีจะมีความพอใจสูงมากเพราะต้องอยู่กับต ารา ดังนั้น
ความพึงพอใจของนักเรียนบาลีเป็นแรงจูงใจประการแรกที่นักเรียนต้องสร้างให้เกิดข้ึนกับตนเอง
เพราะเป็นสิ่งแรกที่จะก้าวไปสู่ความส าเร็จ เกิดความพยายามที่จะท าให้ดีที่สุด เมื่อผู้เรียนมีความตั้งใจ
แล้วจะท าให้เกิดความอยากเรียนอยากบรรลุเปูาหมาย 

๒) วิริยะ : ความพยายามท าสิ่งน้ัน เป็นสิ่งที่ต้องสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดข้ึนเป็นสิ่งที่จะ
ก้าวล่วงอุปสรรคปัญหาต่างๆ เป็นปจัจยัของนักเรยีนที่ต้องสร้างให้เกิดข้ึนเพื่อทีจ่ะก้าวไปสู่ความส าเรจ็ 
หากขาดความเพียรก็จะไม่มีโอกาสประสบความส าเร็จได้เลย นักเรียนต้องมีความภาคภูมิใจที่ได้เรียน
วิชาบาลีเมื่อเกิดความภูมิใจแล้วจะเกิดความมุ่งมั่นเกิดความพยายามในการเรียนจนประสบ
ความส าเร็จ การสร้างแรงกระตุ้นต้องเริ่มจากตัวครูผู้สอนคอยเน้นย้ าให้กับผู้เรียนท าให้นักเรียนก้าว
ผ่านปัญหาอุปสรรคได้ 

๓) จิตตะ : ความเอาใจฝักใฝ่สิ่งน้ัน การเรียนบาลีต้องอาศัยการทอ่งจ าหากผูเ้รียนไม่มใีจ
จดจ่อในการเรียนความส าเร็จก็เกิดข้ึนได้ยาก ต้องใช้สติปัญญาท าความเข้าใจในการเรียนได้มากที่สุด 

สร้างจิตใจที่ฝักใฝุไม่ทอดธุระเอาจริงเอาจัง ผู้สอนควรสร้างบรรยากาศในการเรียนไม่ให้เครียด
จนเกินไปจนท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย  ครูผู้สอนต้องสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบให้กับ
ผู้เรียนมีใจจดจ่อในการเรียน เพราะการเรียนบาลีถ้าขาดพื้นฐานการเอาใจใส่แล้วยากที่จะประสบ
ความส าเร็จ  

๔) วิมังสา : ความพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งน้ัน จะท าให้ประสบความส าเร็จ
ในการเรียนเป็นอย่างมาก ความพิจารณาใคร่ครวญในเหตุผลที่เรียนเป็นกระบวนการสุดท้ายที่ต้อง
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สร้างให้เกิดข้ึน การเรียนภาษาบาลีต้องใช้ความละเอียดรอบคอบจึงเปน็ส่วนส าคัญ เป็นกระบวนการที่
จะให้เกิดความส าเร็จท าให้มองเห็นจุดดี/จุดด้อย/ปัญหา/อุปสรรค ต้องมีการพิจารณาทั้งผลดี และ
ผลเสีย เพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนาให้ดีข้ึน ครูผู้สอนต้องคอยสอดส่องดูแลนักเรียนของตนว่าเรียนดีหรือ
เรียนด้อยเพื่อจะได้ช่วยแนะน าสั่งสอนด้วยการอธิบายและสอบถามนักเรียนเป็นระยะ  

หลักอิทธิบาท ๔ คือ หลักธรรมที่น ามาใช้ในการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนโดยตั้งอยู่บน
พื้นฐานการมองเห็นประโยชน์ของการศึกษาร่วมกันช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนปัจจัยในทุกด้าน สร้าง
ความเช่ือมั่นว่าการศึกษาไม่ว่ารูปแบบใดก็ตามจะสามารถพัฒนาชีวิตของตนให้ดีข้ึนได ้
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บทท่ี ๕ 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง “การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี” 
เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research Methods) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ศึกษาจากข้อมูลจากคัมภีร์
พระไตรปิฎกที่เกี่ยวข้อง การทบทวนหนังสือ เอกสาร ต ารา ผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี และหลักธรรม ที่เหมาะสมกับการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีในจังหวัดชลบุรี 

 ๕.๑ สรปุผลการวิจัย 

 ๕.๒ อภิปรายผล 

 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การศึกษาแรงจงูใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัด
ชลบุร”ี ผู้วิจัยสรปุผลได้ดังนี ้

๕.๑.๑ สภาพท่ัวไปในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี                
ในจังหวัดชลบุรี 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยไดส้ัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ทรงคุณวุฒิ  
จ านวน ๑๘ รูป/คน โดยศึกษาเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT 
ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 ๕.๑.๑.๑ จุดแข็ง (Strengths)  
 จังหวัดชลบุรีในอดีตเคยมีส านักเรียนบาลีทั้งระดับจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล หลายวัดแต่

ปัจจุบันส านักเรียนเหล่าน้ีได้ส่งพระเณรไปเรียนที่วัดชัยมงคลเพราะเป็นส านักเรียนที่มีความพร้อมทั้ง
ในด้านนักเรียนครูผู้สอนสถานที่พักตลอดจนทุกอุดหนุนในด้านต่างๆ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) 
ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่จัดว่าเป็นส านักเรียนเดียว
ในจังหวัดชลบุรีที่มีผลงานระดับภาค รักษามาตรฐานในการเรียนการสอนสร้างมหาเปรียญปีละหลาย
สิบรูป เป็นส านักเรียนที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดชลบุรี  
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 ๕.๑.๑.๒ จุดอ่อน (Weaknesses)  
 ส านักเรียนบาลีในปัจจุบันอยู่ในสภาพที่ทรงกับทรุดเพราะการจัดการเรียนการสอนพระ

ปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรีมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการทั้งในด้านส านักเรียน        
/ครูผู้สอน/นักเรียน รวมถึงปัจจัยสนับสนุน ส านักเรียนบาลีเล็กๆ ระดับวัดต้ังอยู่ยากเพราะปัจจัยหลัก 
คือ ขาดนักเรียน ครูที่มีความช านาญก็หายากส่วนใหญ่จะอยู่ในท านองพี่สอนน้องขาดแคลนครูที่มี
ความรู้ความสามารถในวิชาการโดยตรง ปัจจุบันส่วนใหญ่วัดเล็กจะส่งนักเรียนไปเรียนที่ส านักใหญ่ๆ 
แต่จะกลับมาลงช่ือสอบให้กับทางวัดจึงเป็นปัญหาในขณะเรียนครูผู้สอนจะไม่ใส่ใจกับนักเรียนกลุ่มนี้
เพราะถือว่าไม่ได้ท าช่ือเสียงให้กับวัดของตนเองหรือส านักเรียนของตนเอง  ส านักเรียนต่างๆ ที่เคย
จัดการเรียนการสอนจะยุบตัวลงโดยการส่งนักเรียนไปเรียนที่ส านักเรียนใหญ่ดูเผินๆ ก็เป็นการดี
เพราะเป็นการรวมตัวกันของนักเรียนแต่ถ้ามองในภาพรวมแล้วต่อไปส านักเรียนก็จะยุบตัวลงไปเอง
เหลือแต่ส านักเรียนที่มีศักยภาพและความพร้อมซึ่งก็มีไม่กี่ส านักในปัจจุบัน หลายส านักเรียนที่เคยมี
ช่ือเสียงต้องปิดตัวลงเพราะขาดบุคลากรและนักเรียนรวมถึงการขาดการสนับสนุนปัจจัยในด้านต่างๆ 

 ๔.๑.๑.๓ โอกาส (Opportunities)  
 พระสังฆาธิการทุกระดับช้ันตั้งแต่แม่กองบาลีเป็นต้นร่วมกันจัดการศึกษาบาลีให้เป็น

ระบบในทุกภาคส่วน เจ้าส านักที่มีก าลังความสามารถโดยเฉพาะด้านการเงิน/คน/มีการจัดการที่
เฉพาะตัว ท าให้การเรียนการสอนยังมีอยู่  ปัจจุบันก็ยังมีส านักเรียนที่ฟันฝุาอุปสรรคปัญหาต่างๆ 
สามารถยืนหยัดให้มีการเรียนการสอนมาตลอดถึงแม้ว่าจะอยู่ในสภาพที่ทรงตัวก็อยู่ก็ดี แต่ถ้ามีแรง
สนับสนุนจากหลายภาคส่วนส านักเรียนที่ปิดตัวลงก็อาจจะกลับฟื้นตัวข้ึนมาได้  ในปัจจุบันนักเรียน
บาลีมีปริมาณลดลงซึ่งเป็นปัญหาต่อส านักเรียนเล็กๆ เพราะส่วนใหญ่นักเรียนบาลีจะไปเรียนที่ส านัก
เรียนใหญ่ๆ เพราะมีทุนสนับสนุนหลายด้าน การจัดการเรียนการสอนบาลีมเีฉพาะในส านักเรียนใหญ่ๆ  
แต่เดิมที่เปิดเป็นส านักเรยีน มีอยู่ ๕๐ ส านักแต่ปัจจุบันเหลือไม่เกิน ๑๐ นักเรียนและใน ๑๐ นักเรียน 
ทีดทีี่สุดในขณะนี้คือวัดชัยมงคลนอกนั้นก็เพียงรักษาสภาพให้มีการเรียนการสอนเท่านั้น 

 ๔.๑.๑.๔ อุปสรรค (Threats) 
 การเรียนการสอนบาลีในจงัหวัดชลบุรไีม่เหมือนในอดีตทีผู่้เรียนมีศรทัธาต้ังใจเรียนสืบต่อ

อายุพระศาสนาปัจจุบันต้องไปหาเด็กในชนบทที่พ่อแม่ยากจนไม่มีทุนที่จะศึกษาต่อจึงต้องการบวช
เพื่อเรียนส่วนใหญ่ก็จะเปน็พระเณรในชนบทที่เรียน นโยบายคณะสงฆ์ภาค ๑๓ ต้องการให้ทุกต าบลมี
นักเรียนบาลี (๑ ต าบล ๑ มหา) แต่ในความเป็นจริงก็ยังมีหลายต าบลไม่สามารถปฏิบัติตามได้เพราะ
ขาดบุคลากร คือ นักเรียน ขาดทุนสนับสนุน ปัจจุบันจึงอยู่ในสภาพที่จัดการเรียนการสอนตาม
ความสามารถของส านักเรียนแต่ละส านัก การเรียนการสอนบาลีอยู่ที่บุคคล ๒ ฝุาย คือ ฝุายผู้จัดให้มี
การเรียนการสอน ฝุายผู้เรียนผู้สอน ซึ่งทั้งสองส่วนเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าเคลื่อนการศึกษาในส่วนนี้ 



๑๘๖ 
 

ผู้จัด คือ เจ้าส านักปัจจุบันที่เข้มแข็งซึ่งมีไม่กี่ส านักในจังหวัดชลบุรี ครูและนักเรียนนับเป็นบุคลากร
สนับสนุนที่ส าคัญมาก ปัจจุบันส านักเรียนที่ปิดตัวลงเหตุเพราะไม่มีนักเรียน 

๕.๑.๒. ปัญหาท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี                
ในจังหวัดชลบุรี 

แรงจูงใจของนักเรียนเป็นหัวใจของการเรียนการสอนบาลี หากไม่มีแรงจูงใจอย่างใดอย่าง
หนึ่งทั้งแรงจูงใจภายในและภายนอกก็ไปไม่รอด นักเรียนต้องการความสะดวกสบายตามสมควร
อุปกรณ์สถานที่ครูอาจารย์ ต้องสัปปายะเท่าที่ควร จึงจะเป็นแรงจูงใจในการเรียนการสอนบาลีให้
ประสบความส าเร็จล าพังนักเรียนที่มีศรัทธาแต่ขาดสิ่งดังกล่าวคงเป็นไปได้ยาก แรงจูงใจที่ท าให้การ
เรียนการสอนบาลีประสบผลส าเร็จมาทั้งแรงจูงใจภายนอก คือ เครื่องอ านวยความสะดวก สถานที่ 
อุปกรณ์การศึกษา และแรงจูงใจภายใน คือ ขวัญก าลังใจของนักเรียน เจ้าส านักเรียนต้องสร้าง
แรงจูงใจทั้งสองประการให้เกิดข้ึนจึงจะประสบความส าเร็จ พระสังฆาธิการทุกระดับช้ันต้องหันมา
ทบทวนและเร่งสนับสนุนการศึกษาในด้านนี้ ขับเคลื่อนให้การเรียนการสอนยังคงอยู่ไม่เช่นนั้นการ
เรียนบาลีอาจจะหมดไปในอนาคตข้างหน้าก็เป็นได ้ส านักเรียนวัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) มคีวาม
พร้อมทุกอย่างตั้งแต่อุปกรณ์สถานที่ส าหรับต้องการกองทุนสนับสนุนและที่ส าคัญที่สุดเจ้าส านักที่ให้
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งสนับสนุนอย่างเป็นขวัญก าลังใจมองการณ์ไกลตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษา
ในด้านพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเป็นเงินหลายสิบล้านบาท 

ปัญหาส าคัญของการเรียนภาษาบาลีหากส านักเรียนไม่มีนักเรียนก็ต้องปิดตัวลงโดย
ปริยาย นักเรียนบาลีส่วนใหญ่ที่ยังคงอยู่เพราะเจ้าส านักเรียนครูผู้สอนยังให้ความส าคัญเห็นคุณค่าจึง
อุปถัมภ์นักเรียนส่วนที่ทรุดเพราะขาดการเอาใจใส่จัดการเรียนการสอนเพียงแค่รักษาสภาพของการ
เป็นส านักเรียนบาลีเท่านั้นการสนับสนุนจากส่วนอื่นมีน้อย ขาดนักเรียนเพราะคิดว่าภาษาบาลียาก
เรียนแล้วสอบได้ก็ใช้ประโยชน์ได้น้อยยิ่งหากขาดการสนับสนุนจากเจา้อาวาสนักเรียนก็จะน้อยลงและ
หมดไป 

ส านักที่มีการอุปถัมภ์ให้ความสะดวกสบายในด้านปัจจัย ๔ มีกองทุนสนับสนุนในด้านนี้จะ
เป็นแรงจูงใจให้บุคลากรครูและนักเรียนมีจ านวนมาก การสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนมีหลายวิธีทั้งเจ้า
ส านักเรียนและครูผู้สอนแต่แรงจูงใจทีม่ีผลอย่างมาก คือ การสร้างแรงกระตุ้นใหผู้้เรียนอยากเรยีนเพือ่
เปูาประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง คณะสงฆ์ต้องสร้างแรงจูงใจกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย เจ้าส านัก
เรียนต้องเพิ่มขวัญและก าลังใจให้การสนับสนุนในด้านปัจจัยหรือทุนสนับสนุนที่แน่นอนไม่ใช่จะให้ก็
ต่อเมื่อสอบได้เท่านั้น การมอบรางวัลแก่ผู้ที่สอบได้ถือว่าเป็นแรงจูงใจที่มีผลในการเรียนเป็นอย่างมาก 
เพราะมีแรงกระตุ้นให้เกิดการอยากเรียนเพราะมีรางวัลเป็นเครื่องตอบแทน แต่ถ้าเจ้าส านักเรียนแต่
ละส านักสร้างแรงจูงใจให้เห็นคุณค่าว่าการเรียนบาลีเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาเป็นศักดิ์ศรีเป็น



๑๘๗ 
 

เกียรติติดตัวไปตลอดชีวิตช่ัวลูกช่ัวหลานอย่างนี้แล้วจะเป็นแรงกระตุ้นให้นักเรียนที่มีศรัทธาอยู่แล้วจะ
เห็นคุณค่าของการเรียนบาลีมากยิ่งข้ึน 

๕.๑.๓  ปัจจัย ท่ีส่ งผลต่อการบริหารการศึกษาพระปริ ยัติธ รรมแผนกบาลี               
ในจังหวัดชลบุรีในปัจจุบัน ตามวงจร PDCA ใน ๔ ด้าน 

 ๕.๑.๓.๑ การวางแผน (Plan) 
การเรียนภาษาบาลีเป็นการจัดระบบที่มีการวางแผนมาจากเบื้องบน (แม่กองบาลี) 

ข้ันตอนและวิธีการด าเนินการเป็นระบบ แต่ปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบันคือแผนงานและเปูาหมายไม่
เด่นชัดเป็นรูปประธรรมขาดเปูาหมายที่ชัดเจน การวางแผนต้องมีเปูาหมายที่ชัดเจนสามารถปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุเปูาหมายได้ ส านักเรียนที่ประสบความส าเร็จเพราะมีการวางแผนในการเรียนการสอน
เป็นอย่างดี ท าแผนในการเรียนแผนในการเป็นอยู่ประจ าวัน (กิจวัตรประจ าวัน/กิจนิมนต์)           
การวางแผนมีความส าคัญทั้งส่วนส านักเรียนและฝุายผู้เรียนผู้สอนการวางแผนจะเป็นตัวช้ีเปูาหมาย
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน การวางแผนการเรียนบาลีในเขตคณะสงฆ์ภาค 
๑๓ เป็นการวางแผนที่ต้องการให้ทุกต าบลมีนักเรียนบาลีอย่างน้อย ๑ ท่าน ถือว่าเป็นการวางแผนที่ดี
แต่ในความเป็นจริงแผนน้ีไม่สามารถใช้ได้ทุกต าบลเนื่องจากการขาดบุคลากรที่จะมาปูอนส านักเรียน
ได ้ผู้วางแผนไม่รู้ปัญหาของผู้ปฏิบัติแผนที่วางไว้จึงมีเปูาหมายที่ไม่ชัดเจนปฏิบัติได้ยากเพราะในความ
เป็นจริงกับการวางแผนในการปฏิบตัิไม่เหมือนกัน การสอนบาลียังขาดการวางแผนที่ดีเจ้าส านักแต่ละ
ส านักในจังหวัดควรสร้างความร่วมมือก าหนดการสอนเพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนมีทิศทางในการเรียน
การสอนมีจุดมุ่งหมายเปน็ไปในทางเดียวกัน การจัดการเรียนการสอนบาลสีว่นใหญ่ไม่มีการวางแผนไว้
ล่วงหน้าจัดการเรียนการสอนโดยไม่มีแผนการวัดผลในระหว่างการเรียน การอบรมก่อนสอบ ขาดการ
เป็นระบบและข้ันตอนจากเบื้องบน (ผู้บริหารส่วนกลาง) ส่วนใหญ่จะหวังผลแค่การสอบเท่านั้นไม่ได้
วางแผนการเรียนการสอนเป็นระบบเหมือนการเรียนทั่วไป  แต่ละส านักเรียนต้องมีการก าหนด
ระยะเวลาการด าเนินการเรียนการสอนบาลีที่ชัดเจนมีการปฏิบัติตามตารางของการเรียนการสอนมี
การก าหนดเปูาหมายผลการสอบของนักเรียนแต่ละปีการศึกษา ต้องมีการจัดให้เจ้าส านักและสอนได้
ศึกษาดูงานกับส านักเรียนที่ประสบความส าเร็จเพื่อจะได้น าองค์ความรู้ที่ได้มาจากการวางแผนการ
เรียนการสอนในส านักของตนเอง เจ้าส านักและครูผู้สอนต้องมีการเตรียมการจัดท าแผนการเรียนการ
สอนมีอุปกรณ์การเรียนบาลีที่พร้อมต่อความต้องการของนักเรียนเป็นกระบวนการของการเรียนการ
สอนเพื่อก้าวไปสู่ความส าเรจ็การท าสิ่งใดก็ตามถ้าไม่มีการวางแผนหรือมีเปูาหมายที่วางไว้ความส าเร็จ
จะเกิดข้ึนยาก 

 
 
 



๑๘๘ 
 

๕.๑.๓.๒ การปฏิบัติ (Do) 
การปฏิบัติเป็นกระบวนการของการเรียนการสอนเป็นหัวใจที่ส าคัญยิ่ง เป็นตัวจัดการ

เรียนการสอนว่าจะด าเนินไปเพื่อบรรลเุปูาประสงค์หลกัหรือไม่ ดังนั้นการลงมือปฏิบัติตามแผนจึงเป็น
กระบวนการของความส าเร็จ หากแผนที่วางไว้มีเปูาหมายชัดเจนการปฏิบัติก็จะเป็นรูปธรรมน าไปสู่
เปูาหมาย หากแผนมีเปูาหมายที่ไม่ชัดเจนการปฏิบัติก็จะไม่เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล ส านักเรียน
ที่ล้มเหลวเพราะขาดการปฏิบัติเจ้าส านักเรียนปล่อยให้ครูเป็นผู้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนด้วย
ตนเองโดยไม่เข้าไปสนับสนุนให้การอุปถัมภ์การเรียนจึงไม่ประสบความส าเร็จ  การปฏิบัติเป็นหัวใจ
ของการวางแผนการจัดการศึกษาบาลีต้องเน้นการปฏิบัติตามแผนทีว่างไว้จึงจะบรรลเุปาูประสงค์ การ
ปฏิบัตสิิ่งใดก็ตามหากไม่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า ไม่มีการวางเปูาหมายที่ชัดเจนการปฏิบัติงานก็จะไม่
เป็นรูปประธรรม ท าให้รู้ว่าเมื่อปฏิบัติไปแล้วมีข้อบกพร่องในจุดใดคือส่วนใดจะสามารถแก้ไขและ
ปรับปรุงให้ดีข้ึนได้ การเรียนบาลีส่วนใหญ่จะด าเนินการภายในส านักของตนเอง ส่วนใหญ่จะเป็นการ
แข่งขันมากกว่าที่จะประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาให้ก้าวหน้ากว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แนวทางการ
ปฏิบัติของแต่ละส านักไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่างส านักต่างจัดการเรียนการสอนเป็นของตนเอง
ไม่มีการวัดผลในระหว่างภาคเรียนที่ศึกษา จะวัดผลก่อนเข้าสอบและสอบเสร็จเท่านั้นท าให้การ
ปฏิบัติงานจึงเป็นไปในรูปแบบของใครของมัน 

๕.๑.๓.๓ การตรวจสอบ (Check) 
การตรวจสอบการเรียนการสอนเป็นข้ันตอน กระบวนการ นอกจากเจ้าส านักต้อง

ตรวจสอบครูและนักเรียนแลว้ ครูผู้สอนมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งที่ต้องตรวจสอบนักเรียนทุกข้ันตอนของ
การเรียน ทักษะ ไอคิว ของผู้เรียนต่างกันการตรวจสอบจะท าให้รู้ว่านักเรียนจะเรียนไหวหรือไม่      
การตรวจสอบท าให้รู้ข้อบกพร่องท าให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขส านักเรียนที่ขาดการตรวจสอบมักจะไม่
ประสบความส าเร็จนักเรียนจะไม่ตั้งใจเรียนมีปัญหากับครูผู้สอนเองไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่าง
เบ็ดเสร็จเด็ดขาด ในการสั่งงานของผู้วางแผนจ าเป็นต้องมีระยะเวลาในการตรวจสอบแผนงานที่ส่งไป
ยังผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อวัดผลของแผนงานว่าปฏิบัติแล้วมีผลเป็นอย่างไร เพื่อให้เกิดการปรับปรุง
แผนงานให้ เกิดความชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติได้ท าให้การวางแผนและการปฏิบัติมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึนส านักเรียนที่มุ่งหวังผลการเรียนการสอนต้องการให้นักเรียนสอบได้มากจะมีการ
ตรวจสอบสูงวางระเบียบ กฎเกณฑ์ ค่อนข้างมาก แต่ถ้าเป็นส านักเรียนที่นักเรียนดูหนังสือเองก็ไม่มี
การตรวจสอบอะไร จะไปตรวจสอบตอนเข้าสอบว่ามีนักเรียนสอบได้หรือสอบตกเท่านั้น  เจ้าส านัก
ต้องขับเคลื่อนด าเนินการในการบรหิารอย่างมรีะบบและต้องหาจุดอ่อนจุดแข็งของการบริหารเพื่อการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เกิดความเข้มแข็งและแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนได้ ส านักเรียนที่ให้ความใส่ใจก็
จะมีการตรวจสอบครูนักเรียนในส านักเรียนของตนเองอย่างเคร่งครัดมีการประชุมปรึกษาหารือแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ในการเรียนเป็นระยะอาจจะทุกสปัดาหห์รือทุกเดือน ฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนเมื่อ



๑๘๙ 
 

มีปัญหาอุปสรรคจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อบกพร่องที่เกิดข้ึนเพื่อให้รับทราบถึงปัญหาน้ันๆ ส านัก
เรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีการประเมินผลเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้น ามาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ
สอนให้ดีย่ิงข้ึน  

๕.๑.๓.๔ การปรับปรุงแก้ไข (Action) 

การปรับปรุงแก้ไขท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่เพราะปัญหาจะเกิดข้ึนเสมอในขณะ
ปฏิบัติงานการปรับปรุงแก้ไขท าให้ลดปัญหาสร้างความสมดุลให้เกิดข้ึน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิของการ
เรียนการสอนบาลีจึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ท าให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเป็นอย่างเดียวกัน ในการเรียนการสอนบาลีมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขทั้งหลักสูตร/วิชาการ 
/การวัดผล/การประเมิน การปรับปรุงแก้ไขส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนภายหลังผลสอบออกมาว่าสอบได้และ
สอบตกมีจ านวนเท่าไหรไ่ม่มีการปรบัปรุงแก้ไขในระหว่างการเรยีนการสอนมากนัก การปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรวิชาเรียนซึ่งเป็นกระบวนการที่ท าให้การเรียนการสอนมีคุณภาพและมีผลสัมฤทธ์ิ  จัดท า
แบบสอบถามเพื่อส ารวจหาข้อดีข้อด้อยในการจัดเรียนการสอนเพื่อน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน เป็นกระบวนการต่อเนื่องจากการตรวจสอบเมื่อพบเจอ
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานก็จะได้น ามาปรับปรุงแก้ไขและเริ่มต้นกระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ในปัจจุบันวิชาบาลีมีการปรับปรุงแก้ไขในการสอบคือให้โอกาสนักเรียนได้สอบ
ซ่อมได้ในระดับเปรียญธรรมประโยค ๑-๒ ถึงเปรียญธรรม ๕ ประโยคซึ่งถือว่าดี แต่ในด้านข้อสอบ
น่าจะมีการออกข้อสอบแบบปรนัยบ้าง ส านักเรียนที่จัดการเรียนการสอนที่มีนักเรียนและครูเป็น
จ านวนมากจะมีการควบคุมมีการปรบัปรุงแก้ไขทั้งครูและนักเรียนอยู่ตลอดเวลา รู้ปัญหาอุปสรรคแล้ว
ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ปัญหาและอุปสรรคหมดไป ส านักเรียนบาลียังไม่มีการจัดท าข้อมูล
เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาบาลีที่มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ส านักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มี
การปรับปรุงแก้ไขวิธีการสอนหรือตารางการสอนยังใช้แบบเดิมซ้ าๆ ทุกปี  โดยเฉพาะด้านหลักสูตร
แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงท าให้การเรียนการสอนไม่ก้าวหน้า  เจ้าส านักต้องให้ความส าคัญการ
ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ เมื่อเกิดข้อบกพร่องต้องรีบแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาให้การท างานขับเคลื่อน
ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๕.๑.๔ การพัฒนาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี ใน 
๔ ด้าน 

๕.๑.๔.๑ ความตั้งใจ (Attention)  
การเรียนบาลีส านักเรียนจะต้องมีการวางแผนในการเรียนเพื่อให้ทันกับการเข้าสอบวัดผล

นักเรียนส่วนใหญ่มีความเช่ือมั่นว่าเมือ่เรยีนตามแผนแลว้จะประสบความส าเร็จตามที่ตั้งใจไว้ นักเรียน
บาลีต้องมีความตั้งใจว่าเรียนจบแล้วจะได้เป็นมหาเปรียญสร้างเกียรติประวัติให้เกิดข้ึนกับตัวเองและ
ครอบครัว จึงเป็นแรงจูงใจที่ท าให้เรียนบาลี ความส าเร็จจะไม่เกิดข้ึนหากขาดความตั้งใจในวิชาการ
เรียนที่ตนเรียนภาษาบาลีเป็นภาษาที่ผู้เรียนต้องมีความตั้งใจสูงมีความมั่นคงไม่หว่ันไหวเพื่อก้าวไปสู่
ความส าเร็จ ความตั้งใจท าให้เกิดเป็นแรงจูงใจของนักเรียนเกิดความใฝุใจอยากเรียนรู้ในวิชาการที่ตน
สนใจมีความเช่ือมั่นในตนเองและครผูู้สอนค่อนข้างสงู เมื่อมีความเช่ือมั่นที่จะเกิดความตั้งใจที่จะท าสิง่
นั้นเพื่อให้บรรลุเปูาหมาย มองเห็นความส าเร็จที่จะเกิดข้ึนฉะนั้นนักเรียนบาลีต้องมีความตั้งใจว่าจะ
สามารถศึกษาเล่าเรียนจนประสบความส าเร็จได้ ความตั้งใจเป็นตัวสร้างแรงจูงใจที่น าไปสู่การวาง
แผนการปฏิบัติการตรวจสอบและการปรับปรุงแก้ไขของเจ้าส านักเรียนครูและนักเรียนเพื่อให้การ
เรียนการสอนขับเคลื่อนไปได้โดยไม่มีอุปสรรคใดๆ ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนของนักเรียน
และครูผู้สอน ความตั้งใจย่อมเกิดจากการฝึกฝนครูผู้สอนต้องฝึกให้ผู้เรียนมีใจจดจ่อกับการเรียนไม่
วอกแวกหว่ันไหวไปกับสิ่งรอบข้างช้ีให้เห็นถึงข้อดีและประโยชน์ของการเรียนบาลี การสร้างความ
ตั้งใจให้นักเรียนจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้น าไปสู่ความส าเร็จในอนาคต  

๕.๑.๔.๒ ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง (Relevance)  
การจัดการเรียนการสอนเจา้ส านักเรียนครผูู้สอนและนักเรียนต้องมีความสัมพนัธ์เกี่ยวข้อง

กันตลอดเวลาจึงจะท าให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนการสอน เจ้าส านัก ครูผู้สอน นักเรียน ต้องสร้าง
ความสัมพันธ์ตั้งแต่การวางแผนน าไปสู่การปฏิบัติภายใต้การตรวจสอบและการปรับปรุงแก้ไข         
การบริหารจัดการทั้งในด้านการวางแผน/การปฏิบัติ/การตรวจสอบ/การปรับปรุง ท าให้เกิด
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนผู้เรียน ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าส านักครูผู้สอน
นักเรียนเป็นสิ่งที่มีความส าคัญทั้งสิ้นนักเรียนที่ประสบความส าเร็จ  ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่าง
ส านักเรียน/ครูผู้สอน/นักเรยีน จะช่วยลดปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน ท าให้การเรียนการ
สอนเป็นระบบ การวางแผนจนน าไปสู่การปฏิบัติโดยมีการตรวจสอบเป็นระยะเมื่อพบข้อบกพร่องก็มี
การปรับปรุงแก้ไขทุกอย่างเป็นกระบวนการการเรียนรู้ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในอนาคต 

การเรียนบาลีเกิดจากเหตุผลหลายอย่างของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นข้อบังคับของวัดที่สังกัด
อยู่ เป็นการขอร้องเปน็และความหวังของครอบครัว จะด้วยเหตุผลใดก็ตามประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
ก็คือความส าเร็จของตัวผู้เรียนเอง นักเรียนบาลีต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองว่าในขณะนี้ตนเองเป็น
นักเรียนเป็นตัวแทนของวัดหรือของส านักเรียนที่จะสอบแข่งขันเพื่อสร้างช่ือเสียงทั้งต่อตนเองส านัก
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เรียนและครอบครัว ความคาดหวังของครูผู้สอนและผู้ปกครองที่มีต่อตัวผู้เรียนเป็นแรงกระตุ้นให้มี
ความมุ่งมั่นที่จะเรียนให้ส าเร็จในช้ันที่สูงที่สุด ผู้เรียนต้องทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาว่าตนเองมี
ข้อบกพร่องในจุดใด แนะน าข้อบกพร่องนั้นมาแก้ไขปรับปรุงตนเอง หรือขอค าปรึกษาจากผู้สอนช่วย
แนะน าปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องนั้นให้สมบูรณ์ ครูผู้สอนต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเอาใจใส่ดูแล
ผู้เรียนทั้งในเวลาเรยีนและนอกเวลาเรยีน เพื่อให้เกิดความรู้สึกหว่งใยท าให้เกิดแรงกระตุ้นในการเรียน
เพื่อหวังผลส าเร็จในการเรียนไม่ท าให้ผูส้อนผิดหวัง เจ้าส านักต้องคอยหมั่นดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนซักถาม
ความเป็นอยู่รวมถึงปัญหาที่เกิดข้ึนในการใช้ชีวิตประจ าวัน ท าให้ผู้เรียนรู้สึกอบอุ่นมีก าลังใจที่จะ
ศึกษาเล่าเรียนให้ส าเร็จ 

๕.๑.๔.๓. ความเชื่อมั่น (Confidence)  
การสร้างความมั่นใจให้เกิดข้ึนเป็นแรงจูงใจของนักเรียนท าให้เกิดความใฝุใจอยากเรียนรู้

ในวิชาการที่ตนสนใจ ภาษาบาลีต้องมีความเช่ือมั่นในตนเองและครูผู้สอนค่อนข้างสูงนักเรียนบาลีทุก
คนมีความมั่นใจในวิชาการที่เรียนเพื่อน าไปพัฒนาชีวิตของตนให้ดีข้ึน เมื่อยังอยู่ในสมณเพศเป็นที่
เคารพเมื่อลาสิกขาไปแล้วน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างสุจริต เป็นแรงกระตุ้นเพื่อ
ช่วยให้การเรียนบรรลุเปูาประสงค์หากขาดความมั่นใจแล้วจะเกิดความท้อแท้และล้มเลิก  การสร้าง
ความมั่นใจให้กับนักเรียนเป็นหัวใจส าคัญเพราะผู้เรียนมีความเช่ือมั่นว่าคนที่เรียนแล้วจะประสบ
ความส าเร็จจะก่อให้เกิดความตั้งใจมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน ครูผู้สอนต้องอธิบายแนวทางการเรียน
เป็นล าดับข้ันตอนจากจุดเริ่มต้นจนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการเรียนการสอนและการสอบ เพื่อ ให้
ผู้เรียนเช่ือมั่นว่าเมื่อท าตามกระบวนการเรียนการสอนแล้วเขาจะสามารถสอบผ่านได้ตามที่ตั้งใจไว้  
ต้องสร้างความมั่นใจให้เกิดข้ึนว่าการเรียนบาลีสามารถน าความรู้ภาษาบาลีไปใช้สอนหรือช่วยกิจการ
ของคณะสงฆ์ และยังสามารถน าความรู้จากบาลีไปเรียนต่อในระดับสูงข้ึนได้   ความมั่นใจในวิชาที่
เรียนจะท าให้การเรียนมีจุดประสงค์ที่มั่นคงเพื่อก้าวไปสู่เปูาหมายคือความส าเร็จที่วางไว้ความมั่นใจ
เป็นปัจจัยไม่ให้เกิดความท้อถอยกลางคัน ถึงแม้ว่าภาษาบาลีจะยากเพียงใดก็ตามแต่ถ้ามีความมั่นใจ
การเรียนรู้จะประสบความส าเร็จไม่ว่าจะใช้เวลามากน้อยเพียงใด ต้องสร้างความมั่นใจของตนเองว่า
ไปเมื่อผู้อื่นสามารถเรียนจนส าเร็จได้ ตนเองก็สามารถเรียนและประสบความส าเร็จในการเรียนได้
เหมือนกัน เพราะต้องยอมรับว่าการเรียนบาลีผู้เรียนต้องมีความมั่นใจสูงมากฉะนั้นการวางแผนการ
ปฏิบัติการตรวจสอบและการปรับปรุงต้องมีอยู่ตลอดเวลาของการเรียนการสอน นักเรียนส่วนใหญ่ที่
เรียนบาลีมีความมั่นใจว่าตนเองต้องประสบความส าเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้จึงมีความมุ่งหมายเพื่อให้
บรรลุเปูาหมาย แม่กองบาลีต้องก าหนดนโยบายให้เป็นผู้กระท าว่าการเรียนการสอนบาลีจะเป็นไปใน
ทิศทางใดเรียนแล้วได้อะไรเพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักเรียนในอนาคต 

 
 



๑๙๒ 
 

๕.๑.๔.๔. ความพึงพอใจ (Satisfacion)  
ความพอใจของนัก เรียนเป็นแรงกระตุ้นให้การ เรียนการสอนมีประสิท ธิภาพ             

เป็นคุณลักษณะที่จะก้าวล่วงอุปสรรคปญัหาเพราะเมื่อมีความพอใจย่อมเกิดความวิริยะอุตสาหะความ
พากเพียรพยายามเพื่อให้สิ่งที่ตนตั้งใจไว้ เป็นแรงกระตุ้นท าให้เกิดความใฝุเรียนรู้ในภาษาบาลี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นความพึงพอใจที่ได้เรียนรู้ภาษาของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของภาษาที่มี
แบบแผนเป็นภาษาที่รักษาพุทธพจน์คือค าสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ หากมีความพึงพอใจถือว่าเป็น
ก้าวแรกที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในอนาคตในการเรียนบาลีเพราะท าให้อยากเรียนอยากประสบ
ความส าเร็จในวิชาที่ตนเองเรียนเหมือนดังคนอื่นหรือครูบาอาจารย์ของตน เป็นปัจจัยหลักที่จะสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดแก่นักเรียน คุณค่า เกียรติประวัติ สิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างความพึงพอใจให้เกิดข้ึนกับ
ผู้เรียนได้ ความพึงพอใจเป็นตัวสนับสนุนหากขาดความพึงพอใจจะท าให้การเรียนการสอนประสบ
ผลส าเร็จได้ยากเพราะความพอใจเป็นบ่อเกิดแห่งความส าเร็จ เมื่อนักเรียนมีความพอใจในการเรียนก็
จะวางแผนในการเรียน การดูหนังสือ การแปล และปฏิบัติตามล าดับข้ันตอนของตารางในการเรียน 
คอยตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาเมื่อไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้ก็จะปรับปรุงแก้ไขตนเอง การสร้างความพึง
พอใจในการเรียนการสอนทั้งครูและผู้สอนและนักเรียนซึ่งท าให้การเรียนการสอนไม่เกิดความท้อถอย
มีความตั้งใจสูงที่จะก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคต่างๆจนบรรลุเปูาหมาย 

๕.๑.๕ หลักธรรมในการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน
จังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔  

 ๔.๑ ฉันทะ : ความพอใจรักใคร่สิ่งน้ัน  
 ความพอใจเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียนเพราะความ

พอใจท าให้เกิดความมุ่งหมายในการเรียนเพื่อเปูาหมายที่วางไว้ เป็นแรงจูงใจที่จะขับเคลื่อนให้การ
เรียนการสอนให้ก้าวไปสู่เปูาหมายของนักเรียนที่มีความพอใจสูงมักไม่ล้มเลิกกลางคัน เห็นคุณค่าของ
การเรียน และจุดหมายปลายทางการเรียน ผลที่จะได้รับจากการเรียน นักเรียนที่ประสบความส าเร็จ
ในการเรียนภาษาบาลีจะมีความพอใจสูงมากเพราะต้องอยู่กับต าราใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการ
อ่านการแปลหนังสือ มีความเข้าใจลึกซึ้งในภาษาบาลีว่ามีความส าคัญอย่างไรเมื่อเกิดความเข้าใจที่
ถ่องแท้ก็จะ ท าให้เกิดความอยากเรียนอยากบรรลุเปูาหมาย เรียนด้วยความเคารพและศรัทธาในค า
สอน ส านักเรียนที่มุ่งเน้นแต่เรื่องการเรียนการสอนเพื่อหวังให้มีผู้สอบได้เป็นจ านวนมากแต่ไม่สร้าง
ศรัทธาให้เกิดข้ึนตัวผู้เรียนก็ยากที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความพอใจในการเรียนวิชาบาลีได้ ต้องช้ีให้เห็น
คุณค่าจุดมุ่งหมายของการเรียนบาลีเพื่อให้นักเรียนเกิดความศรัทธาที่จะเรียนวิชาบาลี  ผู้เรียนควร
ได้รับค าชมเชยเมื่อแปลบทเรียนได้ถูกต้องเพราะค าชมเชยจะท าให้เกิดความพอใจว่าสิ่งที่ตนท า       
และเกิดความชอบและความพยายามที่จะท าให้ดีที่สุด รวมถึงสถานที่ตั้งส านักเรียนมีความร่มรื่นสงบ
ผู้คนไม่พลุกพล่านท าให้ตัวผู้เรียนรู้สึกพอใจก็จะศึกษาเล่าเรียนส าเร็จตามความตั้งใจได้ 



๑๙๓ 
 

 ๔.๒ วิริยะ : ความพยายามท าสิ่งน้ัน  
ความพยายามเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดข้ึนความเพียรพยายามเป็นสิ่งที่จะก้าวล่วงอุปสรรค

ปัญหาต่างๆ จนบรรลุวัตถุประสงค์ดังที่ตั้งใจไว้ การก้าวไปสู่ความส าเร็จต้องใช้ความพยายามสูงมาก
เพื่อให้ประสบความส าเร็จ ผู้เรียนบาลีหากขาดความเพียรก็จะไม่มีโอกาสประสบความส าเร็จได้เลย
เพราะภาษาบาลีต้องอาศัยความจ าสูงหากไม่มีความเพียรพยายามในการท่องจ าแล้วจะไม่สามารถ
เรียนและเข้าใจได้เลย ผู้เรียนต้องอาศัยทั้งความเพียรและความพยายามสร้างความอุตสาหะให้เกิดข้ึน
เพื่อจะได้ไม่ย่อท้อกับอุปสรรคปัญหามีความพากเพียรเพื่อบรรลุเปูาประสงค์ที่ตนเองปรารถนา 
นักเรียนบาลีต้องมีความบากบั่นพากเพียรเพราะถ้านักเรียนขาดวิริยะก็จะไปไม่รอด ความพยายามจะ
เกิดข้ึนได้ต้องมีอยู่ในตัวคนน้ันส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่ครูผู้สอนเป็นแรงกระตุ้น โน้มน้าว การชักจูง 
การให้ก าลังใจ การปลอบใจ เป็นส่วนส าคัญที่จะท าใหน้ักเรยีนเกิดความพยายามในการศึกษาเลา่เรยีน  
อีกส่วนหนึ่งเกิดจากความตั้งใจของผู้เรียนที่มุ่งมั่นหรือตั้งเปูาหมายไว้เพื่อให้ประสบความส าเร็จตามที่
ตั้งใจไว้ ฉะนั้นการให้ขวัญและก าลังใจที่ดีจะท าให้ผู้เรียนเกิดความขาดพยายามที่จะเรียน  สร้างแรง
กระตุ้นเพื่อให้เกิดความพยายามต้องเริ่มจากตัวครูผู้สอนคอยเน้นย้ าให้กับผู้เรียนว่าการเรียนบาลีต้อง
ใช้ความพยายามสูงมาก จูงใจให้เกิดความพยายามในการศึกษาเล่าเรียน จะท าให้นักเรียนก้ าวผ่าน
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างเรียนได้ 

๔.๓ จิตตะ : ความเอาใจฝักใฝ่สิ่งน้ัน  
ความตั้งใจไม่ทอดธุระเอาจิตจดจ่อในการเรียนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะสร้างความส าเร็จให้

เกิดข้ึนเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องฝึกฝนฝนอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้การเรียนการสอบไม่ล้มเลิก หากขาดความ
ตั้งใจแล้วความส าเร็จจะเกิดข้ึนได้ยาก เมื่อตั้งใจเรียนบาลีแล้วเอาใจฝักใฝุอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืน
ต้องอยู่กับต ารับต าราต้องเอาใจใส่อยู่กับภาษาบาลีตลอดเวลา ฝุาอุปสรรคที่เกิดข้ึนในขณะเรียนไม่ย่อ
ท้อไม่ล้มเลิกกลางคัน นักเรียนหลายท่านไม่ประสบความส าเร็จเพราะขาดความตั้งใจท าให้เกิดความ
ท้อแท้เบื่อหน่ายและเลิกเรียนไปในที่สุด ครูผู้สอนต้องสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบใหผู้้เรียนมองเหน็
ประโยชน์และความส าคัญของการเรียน เพราะการเรียนบาลีถ้าขาดพื้นฐานการเอาใจใส่แล้วยากที่จะ
ประสบความส าเร็จ เพราะเป็นวิชาที่อาศัยการท่องจ าหากผู้เรียนไม่มีใจจดจ่อไม่มีการตั้งเปูาหมายใน
การเรียนความส าเร็จก็เกิดข้ึนได้ยาก การร่วมกันตั้งเปูาหมายระหว่างผู้สอนและผู้เรียนตั้งแต่เริ่มต้น 
เป็นปัจจัยอีกประการหนึ่งที่ท าให้นักเรียนเกิดความมุ่งมั่นที่จะท าให้ประสบความส าเร็จ ผู้สอนควร
สร้างบรรยากาศในการเรียนไม่ให้เครียดจนเกินไปจนท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย มีกิจกรรมมา
สอดแทรก เพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิดอาการเบื่อหน่ายในการเรียน ให้นักเรียนหัดคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบ
บทเรียนจากหนังสือเรียนของแต่ละส านักถึงความหมายที่ถูกต้องที่สุด เพื่อให้ผู้เรียนมีใจจดจ่ออยู่กับ
การเรียน ใช้สติปัญญาท าความเข้าใจในการเรียนและท าให้ประสบความส าเร็จได้มากที่สุด 

 



๑๙๔ 
 

  ๔.๔ วิมังสา : ความพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งน้ัน 
หลักอิทธิบาท ๔ คือ หลักธรรมที่เหมาะแก่การน ามาใช้ส าหรับนักเรียนบาลีเพราะถ้า

ปฏิบัติตามได้ทั้ง ๔ ข้อแล้วจะท าให้ประสบความส าเรจ็ในการเรียนเป็นอย่างมาก เป็นกระบวนการข้ัน
สุดท้ายของการเรียนการสอนบาลีที่จะประสบความส าเร็จ หากขาดความใคร่ครวญเมื่อเกิดปัญหา
อุปสรรคมักเกิดความท้อแท้และล้มเลิกกลางคัน กระบวนการที่ส าคัญที่สุดที่จะให้เกิดความส าเร็จ
เพราะการพิจารณาใคร่ครวญท าให้มองเห็นจุดดี/จุดด้อย/ปัญหา/อุปสรรคต่างๆ เพื่อน ามาปรับปรุง
พัฒนาให้ดีข้ึน ความเข้าใจเป็นอีกส่วนหนึ่งนอกจากการท่องจ าเพราะภาษาบาลีต้องใช้ความจ ามาก
ความเข้าใจจะช่วยให้จดจ าได้ดีการพิจารณาหาเหตุผลและวิชาการที่เรียนมีความส าคัญไม่น้อยกว่า
การท่องจ า ต้องอาศัยความความละเอียดสูงมากประโยคภาษาบาลีประโยคหนึ่งหากขาดความ
รอบคอบอาจจะท าให้ตกก็ได้ ผู้สอนต้องพิจารณาว่าในขณะที่ท าการเรียนการสอนข้อบกพร่องหรือ
ข้อขัดข้องสิ่งใด เพื่อจะได้ช่วยแนะน าสั่งสอนให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากข้ึน หมั่นฝึกฝนให้นักเรียน
เป็นคนช่างคิดวิเคราะห์พิจารณา ด้วยการอธิบายและสอบถามนักเรียนเป็นระยะ ช้ีให้เห็นคุณค่าและ
ความส าคัญในการธ ารงรักษาไว้ซึ่งค าสอนของพระพุทธเจ้าท าให้นักเรียนมองเห็นความส าคัญ และ
สนใจสิ่งที่มีคุณค่าและช่วยกันสืบสานมรดกทางภาษาไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา เป็นกระบวนการที่
ครูผู้สอนต้องสร้างให้กับนักเรียนเพราะเป็นกระบวนการที่จะการสร้างแรงกระตุ้นเพื่อให้เกิดความ
พยายามศึกษาเล่าเรียนให้ส าเร็จ 

๕.๒ อภปิรายผล 

๔.๓.๑ การพัฒนาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี              
ใน ๔ ด้าน 

๑ ความเชื่อมั่น (Attention)  
พบว่า การจัดท าแผนการเรียนครอบคลุมทันสมัยตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

หนังสือแบบเรียนได้รับการปรับปรุงให้เนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับช้ัน  มีการก าหนด
แผนการเรียนไว้ท าให้เกิดผลส าเร็จหรือบรรลุเปูาหมาย แรงจูงใจในการเรียนบาลีเพราะได้รับการยก
ย่องและมีโอกาสก้าวหน้าในการท างานของคณะสงฆ์ รวมทั้งเป็นสิ่งท้าทายความสามารถของตนเอง 
พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน
จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ บัญชายุทธ นาคมุจลิน ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบ
การพัฒนาศาสนาทายาทที่พึงประสงค์ใน พระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า สภาพการพัฒนาศาสน
ทายาทในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัด ขอนแก่น เป็นการพัฒนาในลักษณะการจัดการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม ซึ่งเป็นการศึกษารูปแบบพิเศษมี ๓ แผนก คือ แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญ
ศึกษา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาด าเนินไปตามนโยบายรัฐและมหาเถรสมาคม มีส านักงาน



๑๙๕ 
 

พระพุทธศาสนาแห่งชาติและกระทรวงศึกษาธิการคอยก ากับดูแลด้านหลักสูตร ด้านการวัดผล
ประเมินผลและการจัดสรรงบประมาณ ส่วนการบริหารจัดการให้เป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสในการ
พัฒนาศาสนทายาทให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต้องให้ไดร้ับการพัฒนาคุณลักษณะด้านวิชาการและ
การศึกษาเชิงพุทธโดยบูรณาการเข้ากับทฤษฎีไตรสิกขาของพระพุทธเจ้า ทฤษฎีแรงจูงใจและทฤษฎี
บุคลิกภาพของนักจิตวิทยาสมัยใหม่๑ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ มัทนา ถนอมศักดิ์ ได้วิจัย
เรื่อง รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ผลการวิจัยพบว่า๒ รูปแบบแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของครู ประกอบด้วยองค์ประกอบแรงจูงใจ ๑) ผู้บังคับบัญชาและแนวทางการบริหาร
จัดการ ๒) ความต้องการความส าเร็จของบุคลากร ๓) คุณลักษณะของบุคลากร ๔) ลักษณะของ
หน่วยงาน ๕) ลักษณะงานและความรับผิดชอบ ๖) วันหยุดผลตอบแทนและสวัสดิการ ๗) ภาระงาน
หลากหลายและองค์ประกอบด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ ๑) วินัยในวิชาชีพครู ๒) ผลการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ ๓) การปฏิบัติงานที่พึงประสงค์ ๔) หน้าที่รับผิดชอบในวิชาชีพครู๕) ความเอาใจใส่ของครู 
โดยพิจารณาค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง  GFI เท่ากับ ๐๙๗ ค่า RMR เท่ากับ ๐.๐๔๗ ค่า RMSEA 
เท่ากับ ๐.๐๕๓ แสดงว่ารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ใน 
ระดับดี และมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล (path coefficient) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
เท่ากับ ๐.๕๕ และองค์ประกอบแรงจูงใจ  (motivation) นายแบบจ าลองสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของครูได้ร้อยละ ๓๐ (r ๒  =๐.๓๐)  

๒ ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง (Relevance)  
พบว่า แรงจูงใจในการเรียนบาลีเพราะได้รับการชักชวนจากเพื่อนและได้รับการอุปถัมภ์ใน

เรื่องทุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อสร้างความเลื่อมใสศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชน และสร้าง
ช่ือเสียงให้กับวัดที่ท่านสังกัดอยู่ เรียนบาลีตามระเบียบข้อบังคับของวัดที่ท่านสังกัดอยู่ เพราะเป็น
ความภาคภูมิใจของท่านและสร้างช่ือเสียงให้กับวงศ์ตระกูล ต้องการใบประกาศไปใช้เพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงข้ึนไป พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาก าพล คุณงฺกโร 
(มาลัย) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการส านักเรียนพระปริญัติธรรมแผนกบาลีจังหวัดนนทบุรี ” 

                                                             
๑ บัญชายุทธ นาคมุจลิน, “รูปแบบการพัฒนาศาสนาทายาทที่พึงประสงค์ในพระพุทธศาสนา”, 

วิทยานิพนธ์ปริญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), บทคัดย่อ. 

๒ มัทนา วังถนอมศักดิ์, “รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของทรู”, วิทยานิพนธ์การศึกษาอิสระ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร,  ๒๕๕๐), 
บทคัดย่อ. 



๑๙๖ 
 

ผลการวิจัยพบว่า แรงจูใจในการเรียนการสอนจะต้องมีรางวัลส าหรับนักเรียนผู้เรียนดีหรือสอบผ่าน
เพื่อเป็นส่วนในการสร้างแรงจูงใจส าหรับนักเรียน ยิ่งนักเรียนที่เข้าสู่ระบบการศึกษาบาลีใหม่เมื่อเข้า
เรียนแล้วจะรู้สึกว่าเรียนยาก หากไม่มีแรงจูงใจอื่นใดหรือไม่มีรางวัลจะท าให้นักเรียนเกิดความย่อท้อ
ในการเรียนได้ ดังนั้นต้องมีรางวัลให้กับนักเรียนที่เรียนดีและนักเรียนที่สอบผ่าน อีกประการหนึ่งต้อง
มีนิตยภัตส าหรับครูสอนอย่างเพียงพอ คือ ต้องจัดนิตยภัตให้กับครูสอนอย่างเหมาะสมเนื่องจากครู
สอนต้องใช้เวลาในการสอนมากพอสมควร ซึ่งจะไม่สามารถได้รับลาภสักการหรือกิจนิมนต์ที่เกิดในวัด
อาวาสได้ ดังนั้นส านักเรียนต้องจัดนิตยภัตถวายตามความเหมาะสมแก่ปัจจัย ๔ ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงด้านแรงจูงใจในการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีอมี ๒ ประการ คือ ควรหา
นักเรียนเข้าสู่ระบบ ผู้บริหารจะต้องแสวงหานักเรียนเข้าสู่ระบบเพราะการรอให้นักเรียนเข้ามาสมัคร
เรียนอาจจะใช้ไม่ได้ในยุคปัจจุบันทีม่ีการแข่งขันทางการเรียนสงู เมื่อการศึกษาทางโลกพัฒนาไปมากมี
การประชาสัมพันธ์จึงท าให้นักเรียนสนใจเรียนทางโลกมากกว่าทางธรรม ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเข้าหา
นักเรียนเพื่อช้ีแจงหลักการและความส าคัญเพื่อให้นักเรียนสนใจเรียนที่จะเข้ามาบวชเรียนศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี และควรมีการอ านวยความสะดวกด้านการเรียนการสอนแก่นักเรียนและครู
สอน เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่ผู้อ านวยการจะต้องอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้ครูสอนและนักเรียน 
จัดหาซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนรวมทั้งอาหารและที่พักให้เหมาะสม๓ 

๓. ความมั่นใจ (Confidence)  
พบว่า แรงจูงใจในการเรียนบาลีเพราะเช่ือว่าเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือ และสร้าง

เกียรติประวัติให้กับตนเอง นักเรียนเช่ือว่าการเรียนบาลีเป็นเพิ่มวิทยฐานะให้กับตนเอง  ความตั้งใจ
และเอาใจใส่ในการเรยีนจะท าให้ทา่นประสบความส าเร็จในการเรียนบาลี เพราะเช่ือว่าเป็นการพัฒนา
ทักษะและความสามารถของตนเองเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพราะเห็นความส าคัญของภาษาบาลีและ
เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการศึกษาแรงจูงใจของ
นักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี  โดยภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก           
เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ         
ธนู ศรีทอง ทวีศักด์ิ ทองทิพย์ บรรจง โสดาดี ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางพัฒนาส านักเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการ
ผลิตส านักเรียนได ผลิตพระสงฆ์ที่มีความรู ความเข้าใจในหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา               
มีความสามารถในการอ่าน และการแปลความหมายภาษาบาลีเป็นอย่างดี ปัจจัยด้านผลกระทบ  
คณะสงฆ์และชุมชนมีความพึงพอใจการสนองงานของพระสงฆ์ที่ส าเรจ็การศึกษาจากส านักเรียนแผนก
                                                             

๓ พระมหาก าพล คุณงฺกโร (มาลัย), “การบริหารจัดการส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจังหวัด
นนทบุรี”, ปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๒๑๙-๒๒๐.   



๑๙๗ 
 

ธรรมและบาลี แนวทางการพัฒนา ปัจจัยน าเข้า พึงจัดระบบบริหารจัดการส านักเรียนโดยอาศัยแผน
แม่บท แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพื่อด าเนินงานด้านต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
โครงสร้างการบริหารบุคลากร งบประมาณและหลักสูตร ปัจจัยด้านกระบวนการ พึงพัฒนาระบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนให้มคีวามนาสนใจและระบบวัดผลใหห้ลากหลายรปูแบบ โดยค านึงถึงความ
แตกต่างของผู้เรียนเป็นส าคัญ มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปัจจัยด้านผลิตพึงก าหนดให้นักเรียน
จัดท าบันทึกสถิติข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนอัตราการสูญเสียนักเรียนระหว่างเรียนและจ านวนพระสงฆ์ที่
ส าเร็จการศึกษา แล้วยังคงอยู่ในสมณเพศเพื่อสนองงานและบริการชุมชนปัจจัยผลกระทบพึง
ก าหนดให้มีระบบประเมินความพึงพอใจของพระสงฆ์ที่ส าเร็จการศึกษาจากพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรมและบาลี๔ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระราชรัตนมงคล (มนตรี ยางธิสาร) ไดวิ้จัยเรื่อง 
“การพัฒนาหลักสตูรฝกึอบรมวิธีการสอนศีลธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของพระสอนศีลธรรมต่าง
โครงการของกระทรวงศึกษาธิการ” ผลการวิจัยพบว่า๕๑) หลักสูตรฝึกอบรมวิธีการสอนศีลธรรมระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นของพระสอนศีลธรรมมีการประเมินดัชนีความสอดคล้องมากกว่า ๐.๐๕ และมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สดุ ๒) ผลการทดลองใช้หลกัสูตรฝึกอบรม พบว่า หลังการฝึกอบรมผู้
เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนทดสอบความรู้เพิ่มข้ึนมากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐๐๕ ๓) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ๔) การติดตามผลการใช้หลกัสูตรฝึกอบรม เมื่อเวลาผ่านไป ๑ เดือน พบว่า (๑) ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ไปปฏิบัติงานสอนได้ผลจริง (๒) ผู้เข้าร่วมประชุม
สนทนากลุ่มมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า หลักสูตรมีความสอดคล้อง และมีความเหมาะสมทั้งด้าน
ระยะเวลา ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรม ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการประเมินผล สามารถ
น าไปใช้เป็นหลักสูตรฝึกอบรมวิธีการสอนศีลธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของพระสอนศีลธรรมกับ
นักเรียนระดับอื่นได้  

๔. ความพึงพอใจ (Satisfacion)  
พบว่า ส านักเรียนมีห้องพักเพียงพอเป็นส่วนตัวมีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องพัก

ตามสมควร มีการสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนและให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน 
มีสื่อการเรียนการสอนหลากหลายและการเรียนการสอนเอื้อต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่  มีทุนสนับสนุน

                                                             
๔ ธนู ศรีทอง ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ บรรจง โสดาดี, “การศึกษาแนวทางพัฒนาส านักเรียนพรปริยัติธรรม

แผนกธรรมและแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์, ๒๕๔๙) , บทคัดย่อ. 

๕ พระราชรัตนมงคล (มนตรี ยางธิสาร), “การพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรฝึกอบรมวิธีการสอนศีลธรรม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของพระสอนศีลธรรมต่างโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ”, ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๔), หน้า ก 



๑๙๘ 
 

ของทางวัดเมื่อมีนักเรียนสอบผ่าน สนับสนุนเงินทุนหรือยานพาหนะในการเดินทางไปศึกษา พระสงฆ์
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัด
ชลบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากทุกข้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาอานนท์ ชยานนฺโท (เหล็กดี) ได้วิจัยเรื่อง ”
การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี : ปัญหาแนวโน้มและกลยุทธ์การพัฒนา” ผลการวิจัย
พบว่า สภาพปัญหาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีทั่วไป ส่วนใหญ่มักประสบปัญหาใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกันในหลายๆ ด้าน เช่น ปัญหาเกิดจากมาตรฐานการเรียนการสอนสถานที่เรียน 
ครูผู้สอน ตลอดจนงบประมาณเป็นต้น ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีในทั้ง ๗ ด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดบั

มาก ๓ ด้าน โดยด้านที่อยู่ในระดับมากได้แก่ ด้านวัดผลประเมินผล ( ̅  = ๓.๗๔) ด้านบริหาร            

(  ̅ = ๓.๕๔) และด้านคณาจารย์ ( ̅  = ๓.๕๓) ตามล าดับ ท าให้ได้ข้อสรุปว่าส านักเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีควรมีกลยุทธ์การพัฒนาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีทั้ง ๕ กลยุทธ์
ประกอบด้วย ๑) การเรียนรู้บนฐานภูมิปัญญาพระพุทธศาสนา ๒) การเช่ือมโยงความรู้สู่ศาสตร์
สมัยใหม่ ๓) การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ๔) การพัฒนาปัญญาศาสนทายาท ๕) การสร้าง
กัลยาณมิตรแห่งภูมิปัญญา ภาษาและวรรณกรรม กลยุทธ์การพัฒนาจะเกิดและส าเร็จได้ผู้บริหาร
ส านักเรียนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝุายที่ เกี่ยวข้องและพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไปเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับพระพุทธศาสนาสบืต่อไป๖ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระมหาอ านาจ ปวฑฺฒโน (พันธ์ปัญญา) ไดวิ้จัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม” ผลการวิจัยพบว่า๗ การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
รูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง คือการวางแผนการ 
จัดการองค์กร การอ านวยการ และการควบคุมเป็นต้น ส่วนด้านการบริหารบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  ส านักเรียนขาดแคลนนักเรียนทุกช้ันประโยค ตั้งแต่ประโยค ๑-๒ จนถึง
ประโยค ป.ธ. ๙ และขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนทุกช้ันประโยคเช่นเดียวกัน 

                                                             
๖ พระมหาอานนท์ ชยานนฺโท (เหล็กดี), “การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี : ปัญหา 

แนวโน้ม และกลยุทธ์การพัฒนา”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธบริหารการศึกษา, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า บทคัดย่อ.  

๗ พระมหาอ านาจ ปวฑฺฒโน (พันธ์ปัญญา), การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม , 
วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ก-ข. 



๑๙๙ 
 

 ๔.๓.๒ หลักธรรมในการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน
จังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔  

 ๔.๑ ฉันทะ : ความพอใจรักใคร่สิ่งน้ัน  
 พบว่า มีการจัดท าระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายของส่วนกลาง

คณะสงฆ์ ครู อาจารย์ท าการสอนด้วยใจรักทุ่มเทให้กับการสอนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของนักเรียน 
สอนให้นักเรียนรู้จกัมีความสขุตามฐานะของตนสามารถพึ่งตนเองได้ เจ้าส านักเรียนมีการประสานงาน
กับวัดที่เป็นส านักเรียนบาลี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการประเมินผล
การเรียนของนักเรียนเพื่อเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีความพร้อมและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน พระสงฆ์กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
มากทุกข้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาอ านาจ ปวฑฺฒโน (พันธ์ปัญญา) ได้วิจัยเรื่อง               
“การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม” ผลการวิจัยพบว่า๘ การบูรณาการหลัก
พุทธธรรมส าหรับการจดัการการศึกษาพระปรยิัติธรรมตามหลกั การจัดการประกอบด้วย การวางแผน 
การจัดองค์กร การบริหารบุคคล การอ านวยการ และการควบคุม เป็นต้นตามหลักอิทธิบาท ๔ 
ประกอบด้วยฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา เป็นต้น ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนมี
ความคิดเห็นต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน มีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลางคือ ตามหลักการ
จัดการประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารบุคคล การอ านวยการ และการควบคุม 
เป็นต้น ตามหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วยฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา เป็นต้น  

๔.๒ วิริยะ : ความพยายามท าสิ่งน้ัน  
พบว่า การเรียนบาลีท าให้ท่านมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ตรงต่อเวลา มีน้ าใจ และยึด

มั่นในหลัดคุณธรรมที่ดีงาม ท่านเรียนบาลีเพื่อมุ่งพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
ปฏิบัติตนอยู่ในโอวาทของครู อาจารย์ พอใจในค าสั่งสอน พยายามศึกษา คิดไตร่ตรองตามค าสอน
ของท่าน นักเรียนบาลีมีความสุภาพอ่อนโยน มีสัมมาคารวะ ปฏิบัติตนเหมาะสมตามวัย และสภาพ
แห่งตน ครู อาจารย์ มีการติดตามผลการเรียนของนักเรยีน สนับสนุนในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่
นักเรียน พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเหน็ต่อการศึกษาแรงจงูใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีในจังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความ

                                                             
๘ พระมหาอ านาจ ปวฑฺฒโน (พันธ์ปัญญา), การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม , 

วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ก-ข. 



๒๐๐ 
 

คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาอานนท์ ชยานนฺโท      
(เหล็กดี) ไดวิ้จัยเรื่อง ”การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี : ปัญหาแนวโน้มและกลยุทธ์
การพัฒนา” ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีทั่วไป     
ส่วนใหญ่มักประสบปัญหาในลกัษณะที่คลา้ยคลึงกนัในหลายๆ ด้าน เช่น ปัญหาเกิดจากมาตรฐานการ
เรียนการสอนสถานที่เรียน ครูผู้สอน ตลอดจนงบประมาณเป็นต้น ส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีควรมีกลยุทธ์การพัฒนาการบริหารโรงเรยีนพระปรยิัติธรรมแผนกบาลีทั้ง ๕ กลยุทธ์ประกอบด้วย            
๑) การเรียนรู้บนฐานภูมิปัญญาพระพุทธศาสนา ๒) การเช่ือมโยงความรู้สู่ศาสตร์สมัยใหม่              
๓) การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ๔) การพัฒนาปัญญาศาสนทายาท ๕) การสร้างกัลยาณมิตรแห่ง
ภูมิปัญญา ภาษาและวรรณกรรม กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีนี้จะเกิดและ
ส าเร็จได้ผู้บริหารส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจ าต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝุายที่
เกี่ยวข้องและพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทที่ เปลี่ยนแปลงไปเพื่อสร้ างอนาคตที่ ดี ให้กับ
พระพุทธศาสนาสืบต่อไป๙และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

๔.๓ จิตตะ : ความเอาใจฝักใฝ่สิ่งน้ัน   
พบว่า แรงจูงใจในการเรียนบาลีด้วยใจรัก และทุ่มเทให้กับการเรียนเพราะเห็นแก่

ประโยชน์จริงๆ  เพื่อต้องการให้รู้หลักธรรมอย่างแท้จริงเพื่อจะได้ท าหน้าที่สืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนาต่อไป เปูาหมายหลักของการเรียนบาลีของท่าน คือ เพื่อให้รู้หลักการ ด้านปริยัติ 
ปฏิบัต ิและปฏิเวธ รู้ถึงประโยชน์ และข้อดีของการเรียนบาลี และมีศรัทธาในการเรียนอย่างแท้จริง  
ส านักเรียนมีการจัดหาทุนและรางวัลให้แก่นักเรียนที่สอบได้เพื่อส่งเสริมเป็นขวัญและก าลังใจ 
พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน
จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ บัญชายุทธ นาคมุจลิน ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบ
การพัฒนาศาสนาทายาทที่พึงประสงค์ใน พระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า สภาพการพัฒนาศาสน
ทายาทในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัด ขอนแก่น เป็นการพัฒนาในลักษณะการจัดการศึกษา       
พระปริยัติธรรม ซึ่งเป็นการศึกษารูปแบบพิเศษมี ๓ แผนก คือ แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนก
สามัญศึกษา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาด าเนินไปตามนโยบายรัฐและมหาเถรสมาคม           
มีส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกระทรวงศึกษาธิการคอยก ากับดูแลด้านหลักสูตร ด้านการ
วัดผลประเมินผลและการจัดสรรงบประมาณ ส่วนการบริหารจัดการให้เป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสใน
การพัฒนาศาสนทายาทให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต้องให้ไดร้ับการพัฒนาคุณลักษณะด้านวิชาการ

                                                             
๙ พระมหาอานนท์ ชยานนฺโท (เหล็กดี), “การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี : ปัญหา 

แนวโน้ม และกลยุทธ์การพัฒนา”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธบริหารการศึกษา, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘),  หน้า บทคัดย่อ.  



๒๐๑ 
 

และการศึกษาเชิงพุทธโดยบูรณาการเข้ากับทฤษฎีไตรสิกขาของพระพุทธเจ้า ทฤษฎีแรงจูงใจและ
ทฤษฎีบุคลิกภาพของนักจิตวิทยาสมัยใหม่๑๐ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

๔.๔ วิมังสา : ความพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งน้ัน 
พบว่า มีความรักและภาคภูมิใจในการเป็นนักเรียนบาลี การเรียนภาษาบาลีสามารถน าค า

สอนในพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องพัฒนาชีวิตที่ดีงาม  เรียนภาษาบาลีเพราะต้องการเข้าถึง
จุดประสงค์และหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง  การเรียนบาลีส่งเสริมให้ท่านรู้หลัก
พึ่งตนเองหรือเลี้ยงชีพด้วยความสุจริต เมื่อครู อาจารย์ ตักเตือนเมื่อท่านกระท าไม่ถูกต้อง หรือไม่ควร 
ยอมรับและปรับปรุงทุกครั้ง พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาแต่ละ
ข้อพบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนู ศรีทอง ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ 
บรรจง โสดาดี ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางพัฒนาส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและ
แผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ ผลการวิจัยพบว่า คณะสงฆ์และชุมชนมีความพึงพอใจ
การสนองงานของพระสงฆ์ที่ส าเร็จการศึกษาจากส านักเรียนแผนกธรรมและบาลี แนวทางการพัฒนา 
ปจัจัยน าเข้า พึงจัดระบบบริหารจัดการส านักเรียนโดยอาศัยแผนแม่บท แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การเพื่อด าเนินงานด้านต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อมทางกายภาพโครงสร้างการบริหารบุคลากร 
งบประมาณและหลักสูตร ปัจจัยด้านกระบวนการ พึงพัฒนาระบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ความนาสนใจและระบบวัดผลให้หลากหลายรูปแบบ โดยค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปัจจัยด้านผลิตพึงก าหนดให้นักเรียนจัดท าบันทึกสถิติข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนอัตราการสูญเสียนักเรียนระหว่างเรียนและจ านวนพระสงฆ์ที่ส าเร็จการศึกษา                   
แล้วยงัคงอยู่ในสมณเพศเพื่อสนองงานและบริการชุมชนปัจจัยผลกระทบพึงก าหนดใหม้ีระบบประเมิน
ความพึงพอใจของพระสงฆ์ที่ส าเร็จการศึกษาจากพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี๑๑ 

 
 
 
 

                                                             
๑๐ บัญชายุทธ นาคมุจลิน, “รูปแบบการพัฒนาศาสนาทายาทที่พึงประสงค์ในพระพุทธศาสนา”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), บทคัดย่อ. 

๑๑ ธนู ศรีทอง ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ บรรจง โสดาดี, “การศึกษาแนวทางพัฒนาส านักเรียนพรปริยัติธรรม
แผนกธรรมและแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์, ๒๕๔๙) , บทคัดย่อ. 



๒๐๒ 
 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑) คณะสงฆ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรก าหนดส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี

ต้นแบบประจ าจังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางการการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากรที่เป็นรูปธรรม  
๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการช่วยเหลือส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี

เพื่อแสวงหาความร่วมมือ และด าเนินงานร่วมกัน โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งจังหวัด 

๓) คณะสงฆ์ และหน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และหน่วยงานภาคเอกชน ควรประสานความร่วมมือกันจัดตั้งกองทุนสนับสนุนให้กับส านัก
เรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเพื่อใช้ในการจัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน
ให้กับส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่ยังขาดแคลนทุนสนับสนุน   

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
๑) คณะสงฆ์ควรจัดท ารูปแบบการการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่

เป็นมาตรฐานเดียวกัน และจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ 

๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้ส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีพัฒนา
ครูผู้สอนของตนให้มีความรู้ทั้งเนื้อหาการสอนและการจัดการเรียนการสอนเพื่อจะได้แนะน าสั่งสอน
ให้กับนักเรียน 

๓) หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควรจัดอบรมครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เพื่อให้มี
ประสบการณ์ในการสอน ควรมีงบประมาณสนับสนุนให้แก่วัดที่เป็นส านักเรียนให้มากยิ่งข้ึน 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
๑) ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเพื่อเป็น

แนวทางน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่สนใจต่อไป  
๒) ควรศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี โดยใช้

หลักพุทธธรรมในหมวดอื่นๆ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณก็ได้ 
๓) ควรศึกษาเกี่ยวกับระบบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค ๑๓ 

และสิ่งที่เกิดข้ึนในระบบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี แนวทางการพัฒนาทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว  
 

 

 



๒๐๓ 
 

บรรณานุกรม  

๑.  ภาษาไทย : 
                   ก.  ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร  :  โรงพมิพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๙. 

         ข.  ข้อมูลทุติยภูม ิ       

(๑)  หนังสือ :  

กรมการศาสนา. ข้อมูลจากการตรวจการคณะสงฆ์ของเจ้าคณะภาค ๔ ประจ าปี ๒๕๓๘. ใน
เอกสารการประชุมสัมมนาเจ้าคณะภาค. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 
๒๕๓๙. 

กองทุนการศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. พิธีมอบรางวัลนักเรียนพระปริยัติธรรมดีเด่น
ปีการศึกษา ๒๕๕๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักพิมพ์พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 
๒๕๕๓. 

กิตานันท์  มลิทอง. เทคโนโลยีการศึกษา และนวัตกรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

จันทรานี สงวนนาม. ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : บริษัทบุ๊ค
พอยท์จ ากัด, ๒๕๕๒.  

จิราภรณ์ ตั้งกิตติยาภรณ์. จิตวิทยาท่ัวไป. กรุงเทพมหานคร : บริษัท วี. พริ้นท์ (๑๙๙๑) จ ากัด, 
๒๕๕๖.  

จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย. จิตวิทยาสังคม. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : แอคทีฟพริ้น จ ากัด, ๒๕๔๙. 
ณรงค์ คุณธรรม. หลักการสอน. เชียงใหม่ : สถาบันราชภัฎเชียงใหม่, ๒๕๔๔. 
ปริญญ์ จงวัฒนา. พุทธธรรมเพ่ือกัลยาณมิตร. กรุงเทพมหานคร : บจก. ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และ

การพิมพ์, ๒๕๕๐. 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ์ดีจ ากัด, ๒๕๕๑. 
ปัญญา  ใช้บางยาง. ธรรมาธิบายหลักธรรมในพระไตรปิฎก. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ ธรรมสภา, 

๒๕๔๘. 

 



๒๐๔ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ. อบรมบาลีก่อนสอบ ปีท่ี ๕ ภาค ๒. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). ยุทธวิธีในการสอน. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๑.  

             พุทธธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๔๒.  

             พุทธธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัท สหธรรมมิกจ ากัด, ๒๕๔๖. 
พระธรรมปัญญาภรณ์ (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.๙) และพระมหาทองดี ปัญฺญาวชิโร (ป.ธ.๙). การศึกษา

พระปริยัติธรรมแผนกบาลี. กรุงเทพมหานคร : อาทรการพิมพ์, ๒๕๔๘. 
พระธรรมปัญญาภรณ์. ประวัติความเป็นมาของส านักเรียนวัดปากน้ า พุทธศักราช ๒๕๔๙ . 

กรุงเทพมหานคร :พิมพ์ที่ หจก. สตาร์กรุ๊ป (๑๙๙๔), ๒๕๔๙. 
พระธรรมโมลี (สมศักดิ์   อุปสโม ). สัททนีติสุตตมาลา คัมภีร์หลักบาลีมหาไวยากรณ์ . 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ทักอักษร, ๒๕๔๔. 
พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต). การศึกษา : เครื่องมือพัฒนาท่ียังต้องพัฒนา . กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ๒๕๓๖. 
             พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๕๓๘. 
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตโต). ทิศทางการศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ ๔๖. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรม

ศาสนา, ๒๕๔๕. 
พระพิพัฒน์ปริยัติสุนทร. อนุโมทนากถา ในส านักเรียนวัดเทพลีลากับการจัดการศึกษาพระปริยัติ

ธรรม. กรุงเทพมหานคร : ส านักเรียนวัดเทพลีลา, ๒๕๔๘. 
พระมหาเทียบ  สิริญาโณ. “บาลีคืออะไร”. ในเก็บเพชรจากคัมภีร์พระไตรปิฎก. กรุงเทพมหานคร : 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 
พระมหาปฐมพงษ์ งามล้วน. ประวัติภาษาบาลี ความเป็นมาและท่ีสัมพันธ์กับภาษาปรากฤตและ

สันสกฤต. กรุงเทพมหานคร : ร าไทยเพรสเซ็นเตอร์, ๒๕๓๔. 
 
 



๒๐๕ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) . ความส าเร็จ หลักธรรมสู่ความส าเร็จและสันติสุข . 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๕. 

พระสุธีธรรมานุวัตร (เทียบ สิริราโณ). บาลีคืออะไร. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั, 
๒๕๔๘. 

พระอุดรคณาธิการ (ชวินทร์ สระค า). ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย. กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔.  

พิทูร  มลิวัลย์. แบบเรียนวิชาธรรมและนักธรรมชั้นตรี. กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๔๐. 
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ . จิตวิทยาท่ัวไป . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๑.  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏ กถา (ทุติโย ภาโค). พิมพ์ครั้งที่ 

๑๐.  นครปฐม โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
มัลลิกา คณานุรักษ์. จิตวิทยากับการสื่อสารของมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๗. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : บริษัท

นามมีบุ๊คพับลิเคช่ัน จ ากัด, ๒๕๔๒. 
รังษี  สุทนต์. อักษรเขียนภาษาบาลี. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
วารินทร์ รัศมีพรหม. การออกแบบและพัฒนาระบบการสอน. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเทคโนโลยี

ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๒. 
วิเชียร วิทยาอุดม. องค์การและการจัดการ . กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธนธัชการพิมพ์ จ ากัด , 

๒๕๕๕. 
วิทยากร เชียงกูล. ปฏิวัติภูมิปัญญาใหม่ตามภัยวิกฤต IMF. กรุงเทพมหานคร : มิ่งมิตร, ๒๕๔๑. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : ธีรฟิล์มและไซเท็กซ์ , 

๒๕๔๒. 
สนามหลวงแผนกบาลี. เรื่องสอบบาลี พ.ศ. ๒๕๔๖. กรุงเทพมหานคร : อาทรการพิมพ์, ๒๕๔๖. 
             เรื่องสอบบาลี. กรุงเทพมหานคร : อาทรการพิมพ์, ๒๕๔๘.  
             เรื่องสอบบาลีของสนามหลวงแผนกบาลี. กรุงเทพมหานคร : อาทรการพิมพ์, ๒๕๕๔ 
สนอง  วรอุไร. ท าชีวิตให้ได้ดีและมีสุข. พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์อัมรินทร์ , 

๒๕๕๐. 
สนิท ศรีส าแดง. พระพุทธศาสนากับการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๗. 



๒๐๖ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

สุจิตรา พรมนุชาธิป. มนุษย์สัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยสาสน์, ๒๕๔๙. 
สุชีพ ปุญญานุภาพ. คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑.  
สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย. “หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร์”. สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐.   
สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์. การวิจัยทางการศึกษา. ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 

๒๕๔๖. 
เสนาะ  ผดุงฉัตร. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับวรรณคดีบาลี. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒. 
แสง จันทร์งาม. วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๐. 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. พิธีมอบรางวัล ส านักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ดีเด่น 

ปีการศึกษา ๒๕๕๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , 
๒๕๕๓. 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม 
ประจ าปี ๒๕๕๔. 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒, แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) ๒๕๔๕. กรุงเทพมหานคร : 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), ๒๕๔๗. 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. แผนกการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง พ ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๙ : 
ฉบับสรุป. กรุงเทพมหานคร : บริษัทพริกหวานกราฟฟิกจ ากัด, ๒๕๕๓.  

อ านวย  เดชชัยศรี. สื่อการศึกษาพ้ืนฐาน. กรุงเทพมหานคร : ฟิสิกสเ์ซนเตอร,์ ๒๕๔๒. 

 (๒) บทความ 

เกษตรชัย และหีน. “องค์ประกอบในการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลามใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารสงขลานครินทร์. ฉบับ

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๕๐. 

 



๒๐๗ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

(๓) วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/รายงานการวิจัย 

ฉัตรชัย ธรรมครบุรี. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัล 
พระราชทาน”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

ทวีศักดิ์ ทองทิพย์. “การพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้หลักไตรสิกขาของโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขา
กระโดง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์”. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๕. 

ธนู ศรีทอง ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ บรรจง โสดาดี. “การศึกษาแนวทางพัฒนาส านักเรียนพรปริยัติธรรม
แผนกธรรมและแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑”. รายงานการวิจัย. 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์, 
๒๕๔๙. 

บัญชายุทธ นาคมุจลิน. “รูปแบบการพัฒนาศาสนาทายาทที่พึงประสงค์ในพระพุทธศาสนา”. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระมหาอานนท์ ชยานนฺโท (เหล็กดี) . “การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี : ปัญหา 
แนวโน้ม และกลยุทธ์การพัฒนา”. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา
พุทธบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๘. 

พระมหาอ านาจ ปวฑฺฒโน (พันธ์ปัญญา). การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระราชรัตนมงคล (มนตรี ยางธิสาร). “การพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรฝึกอบรมวิธีการสอนศีลธรรม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของพระสอนศีลธรรมต่างโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ”. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๔. 

มันทา วังถนอมศักด์ิ. รูปแบบการจูงใจในการปฏิบัติงานของครู. วิทยานิพนธ์การศึกษาอิสระปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปกร , 
๒๕๕๐.  



๒๐๘ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

(๔) สัมภาษณ์ 

สัมภาษณ์ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ. ๗). เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส         
วัดบางพระวรวิหาร (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑.  

สัมภาษณ์ พระราชสิทธิวิมล (อเนก ฐานิสฺสโร). ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดวัดใหญ่
อินทาราม (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑.  

สมัภาษณ์ พระปัญญารัตนาภรณ์ (อนันต์ ธมฺมโชโต). รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล 
(พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๒๙กันยายน ๒๕๖๑.  

สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมรส (ชัยยุทธ อสิญาโณ). ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส       
วัดนอก จังหวัดชลบุรี, ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑.  

สัมภาษณ์ พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ. เจ้าคณะอ าเภอเมืองชลบุร ีเจ้าอาวาสวัดตาลล้อม จังหวัดชลบุรี
, ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑. 

สัมภาษณ์ พระครูพิศาลชโลปคุณ (ภักดี โสภโณ). รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองชลบุรี เจ้าอาวาส            
วัดราษฎร์ศรัทธา จังหวัดชลบุรี, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑. 

สัมภาษณ์ พระครูทัสนียคุณาภร (วรรณะ ทสฺนีโย). เจ้าคณะอ าเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี, ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑.  

สัมภาษณ์ พระมหาเสถียรพงษ์ สถิรว โส. เจ้าคณะต าบลมะขามหย่ง เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ จังหวัด
ชลบุรี, ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑.   

สัมภาษณ์ พระมหาโสภณ โสมทตฺโต. เจ้าคณะต าบลหนองไม้แดง เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สโมสร จังหวัด
ชลบุรี, ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑.    

สัมภาษณ์ พระมหาทรงยศ ยโสธโร. เจ้าคณะต าบลมาบโป่ง เจ้าอาวาสวัดมาบโป่ง จังหวัดชลบุรี, ๒๘ 
กันยายน ๒๕๖๑. 

สัมภาษณ์ พระครูบวรพัฒนโสภณ (สุนทร จิตฺตาวิโล). เจ้าคณะต าบลหนองต าลึง เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ 
จังหวัดชลบุรี, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑.  

สัมภาษณ์ พระมหามานัส ปสนฺโน. เจ้าคณะต าบลหน้าพระธาตุ เจ้าอาวาสวัดหน้าพระธาตุ จังหวัด
ชลบุรี, ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑.    

สัมภาษณ์ พระมหาประภาส ญาณโสภโณ. เจ้าคณะต าบลหนองชาก เจ้าอาวาสวัดสิงห์ทองพรหมา
วาส จังหวัดชลบุรี, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑. 

สัมภาษณ์ พระครูโสภิตจันทโรภาส (ลุ้ย จนฺทาโภ). เจ้าคณะต าบลหนองขามเขต ๑ เจ้าอาวาส       
วัดหนองขาม จังหวัดชลบุรี, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑.  



๒๐๙ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

สัมภาษณ์ พระครูมธุรสธรรมภาณ (วิวัฒน์ วิวฑฺฒโน). เจ้าคณะต าบลหนองขามเขต ๒ เจ้าอาวาสวัด
รังสีสุทธาวาส จังหวัดชลบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑.  

สัมภาษณ์ พระครูนิวิฐศรัทธาคุณ (ค านึง สิริภทฺโท). เจ้าคณะต าบลบางละมุง เจ้าอาวาสวัดศรีวนาราม 
จังหวัดชลบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑.   

สัมภาษณ์ พระมหาถาวร ฐานวโร. รองเจ้าคณะอ าเภอบางละมงุ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส จังหวัดชลบุรี
, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑. 

สัมภาษณ์ พระครูโกวิทสุตธรรม. ดร. เจ้าอาวาสวัดกลาง จังหวัดชลบุร,ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑. 

(๕) สนทนากลุ่มเฉพาะ 

สนทนากลุ่มเฉพาะ ศาสตราจารย์พิเศษ. ร.ท. ดร.บรรจบ บรรณรุจิ. อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.อ านาจ บัวศิริ. อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร. อุทัย สติมั่น. อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาช านาญ มหาชาโน. ดร. ผู้อ านวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร., 
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูโกศลธรรมานุสิฐ. ดร. รองเจ้าคณะอ าเภอบางปลาม้า เจ้าอาวาสวัดสวน
หงส์ จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูพิศาลจริยากร. ดร. เจ้าอาวาสวัดธรรมสามัคคี อ าเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

สนทนากลุ่มเฉพาะ นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย. อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

สนทนากลุ่มเฉพาะ นายชวพัฒน์ พรมขุนทด. อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ, 
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

๒. ภาษาอังกฤษ 

Carter V. Good. Dictionary of Education. New York : McGraw-Hill Book Company, 
1973. 

 



๒๑๐ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

Dale S. Beach. Personnel : The Management of People at Work. New York : 
Harcourt Brace & World lnc, 1967. 

Mcclelland. Human motivation. The United States of America. Scott. Foresman, 
1985. 

M.D. Dunnett and W.K. Kirchner. Psychology Applied to Industry. (New York : 
Appleton - Century - Crafts. 1965). n. pag. 

R.L. Dave. Management. (Chicago : The Dryden Press.. 1988). p. 398. 
Terence R. Michell and James R. Larson. People in Organization. (Singapoe : 

McGraw-Hill. 1987). p. 154. 
Tois and Carroll. Dictionary of Management. 1982) p. 387. 
 



๒๑๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

หนังสือขอความอนุเคราะหผ์ู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือวิจัย 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูลเพื่อตรวจสอบ 
ความเที่ยงตรงแบบสอบถาม (Try Out) 
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ภาคผนวก ค 
ค่าสัมประสิทธิแ์อลฟ่า (Alpha Coefficient) 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูลเพื่อการวิจัย (สัมภาษณ์) 
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๒๓๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูลเพื่อการวิจัย (สนทนากลุ่มเฉพาะ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๔ 
 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

เรื่อง  

การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี 
************************************************************* 

ค าชี้แจง 

 แบบสัมภาษณ์นี้ใช้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวกับสภาพทั่วไปในการจัดการเรียนการ
สอนพระปริยัติธรรมแผนกบาล ีปัจจยัที่สง่ผลต่อแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี และ
แนวทางการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี  ขอความ
อนุเคราะห์ท่านได้ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยตามความเป็นจริงด้วย และแบ่งแบบสัมภาษณ์นี้ออกเป็น ๕ ตอน 

 กลุ่มผู้รู ้   กลุ่มผู้ปฏิบัต ิ  กลุ่มผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ัวไป 

ตอนท่ี ๑ : ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ช่ือ/ฉายา ..........................................................นามสกุล............................. นธ. .............ปธ.  .............. 
ความรู้สามัญ ................................................................. อายุ .................... ปี / พรรษา ...................... 
ที่อยู่/สังกัดวัด ...................................................... เลขที่.......... /......... ถนน .................... ............  
เขต/อ าเภอ ................................... จังหวัด ......................................... โทรศัพท์ .................... .............. 
รหัสไปรษณีย์ ...........................................................................................   
ต าแหน่ง ...................................................................................................  
หน่วยงานที่สังกัด ..................................................................................... . 
สัมภาษณ์ ณ ................................................................................................................. 

ผู้สัมภาษณ์ ................................................................................................................. .. 

วันที่ ............... เดือน ................................... พ.ศ. ............................ 
 

หมายเหตุ ขออนุญาตในการใช้เครื่องบันทึกเสียงในการสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๕ 
 

ตอนท่ี ๒ : ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาของการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติ

ธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลในด้านต่างๆ ดังนี้  

 ๒.๑ ท่านคิดว่า สภาพปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน

จังหวัดชลบุรี เป็นอย่างไร 

............................................................................................................. ...................................................

............................................................................................................................. ................................... 

 ๒.๒ ท่านคิดว่า ปัญหาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน     

จังหวัดชลบุรี เป็นอย่างไร 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................ ................................................................ 

ตอนท่ี ๓ : ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัด

ชลบุรีในปัจจุบัน ตามวงจร PDCA ใน ๔ ด้าน ดังนี้   

 ๓.๑ ท่านคิดว่า การวางแผน (Plan) ในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี            

เป็นอย่างไร 

............................................................................................................................. ...................................

......................................................................................................................................................... ....... 

๓.๒ ท่านคิดว่า การปฏิบัติ (Do) ในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี       

เป็นอย่างไร 

.......................................................................................................................................................... ......

............................................................................................................................. ................................... 

๓.๓ ท่านคิดว่า การตรวจสอบ (Check) ในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนก

บาลี เป็นอย่างไร 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................ ................................................................ 

 

 



๒๕๖ 
 

๓.๔ ท่านคิดว่า การปรับปรุงแก้ไข (Action) ในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม

แผนกบาลี เป็นอย่างไร   

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................ ................................................................ 

ตอนท่ี ๔ : เกี่ยวกับแนวทางการศึกษาแรงจูงใจของนักเรยีนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี 

ใน ๔ ด้าน ดังนี้ 

 ๓.๑ ความเ ช่ือมั่น (Attention) ( ด้านการวางแผน (Plan) /ด้านการปฏิบัติ  (Do)               

/ด้านการตรวจสอบ (Check) /ด้านการปรับปรุงแก้ไข (Action) เป็นอย่างไร 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................ ................................................................ 

๓.๒ ความเกี่ยวข้องเช่ือมโยง (Relevance) (ด้านการวางแผน (Plan) /ด้านการปฏิบัติ (Do) 

/ด้านการตรวจสอบ (Check) /ด้านการปรับปรุงแก้ไข (Action) เป็นอย่างไร 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................ ................................................................ 

๓.๓ ความมั่นใจ (Confidence) (ด้านการวางแผน (Plan) /ด้านการปฏิบัติ  (Do)              

/ด้านการตรวจสอบ (Check) /ด้านการปรับปรุงแก้ไข (Action) เป็นอย่างไร 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................ ................................................................ 

๓.๔ ความพึงพอใจ (Satisfacion) (ด้านการวางแผน (Plan) /ด้านการปฏิบัติ (Do)            

/ด้านการตรวจสอบ (Check) /ด้านการปรับปรุงแก้ไข (Action) เป็นอย่างไร 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................ ................................................................ 
 

 

 

 

 



๒๕๗ 
 

ตอนท่ี ๕ : เกี่ยวกับหลักธรรมในการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน       

จังหวัดชลบุรี คือ อิทธิบาท ๔ ดังนี ้

 ๔.๑ ฉันทะ : ความพอใจรักใคร่สิ่งนั้น ของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เป็นอย่างไร 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................................................ 

 ๔.๒ วิริยะ : ความพยายามท าสิ่งนั้น ของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เป็นอย่างไร 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................ ................................................................ 

๔.๓ จิตตะ : ความเอาใจฝักใฝ่สิ่งนั้น ของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เป็นอย่างไร 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................ ................................................................ 

  ๔.๔ วิมังสา : ความพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้น  ของนักเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกบาลี เป็นอย่างไร 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................... 
 

สัมภาษณ์ ณ ................................................................................................................. 

ผู้สัมภาษณ์ ................................................................................................................. .. 

วันที่ ............... เดือน ................................... พ.ศ. ............................ 
 

ผู้วิจัยขอขอบคุณในความเมตตาอนเุคราะห์จากท่านในการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

พระครูอนกุูลสุตกจิ (สเุทพ สเุทโว) 
นิสิตหลักสูตรพทุธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพทุธ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 



๒๕๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๙ 
 

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

เรื่อง การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี 

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

ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้ ผู้วิจัยได้จัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาสภาพทั่วไปในการจัดการ
เรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี และปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี เพื่อน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์เป็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบการศึกษาแรงจูงใจของ
นักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลใีนจังหวัดชลบรุี อย่างเหมาะสมตามความต้องการของทกุฝ่ายจงึขอ
ความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง ทั้งนี้ค าตอบของท่านจะเป็น
ข้อมูลเชิงสถิติและเป็นประโยชน์ในการวิจัยต่อไป  
 แบบสอบถามในการวิจัยน้ีประกอบด้วยข้อค าถาม ๔ ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี ๑ แบบสอบถามสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน        
จังหวัดชลบุรี 
 ตอนท่ี ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน        
จังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ 

ตอนท่ี ๔ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการศึกษาแรงจูงใจของ
นักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี 

ข้อมูลที่ได้จะแปลผลวิจัยในภาพรวม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับและใช้
ประโยชน์เฉพาะการวิจัยเท่านั้นไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใด ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี จึงขอเจริญพรขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  

 
 

 
 
 
 
 
 

พระครูอนกุูลสุตกจิ (สเุทพ สเุทโว) 
นิสิตหลักสูตรพทุธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพทุธ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 



๒๖๐ 
 

ตอนท่ี ๑    สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง     โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน � หน้าข้อความที่เป็นจริงที่เกี่ยวข้องกับผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
๑. อายุ 

� ๒๐ ป ี � ๒๑ - ๓๐ ป ี  
� ๓๑ – ๔๐ ป ี � ๔๑ – ๕๐ ปี  
� มากกว่า ๕๐ ป ี  

๒. พรรษา 
� ไม่มีพรรษา � ๑ - ๕ พรรษา  
� ๖ – ๑๐ พรรษา � ๑๑ – ๒๐ พรรษา  
� มากกว่า ๒๐ พรรษา  

๓. วุฒิการศึกษานักธรรม 
� ไม่มีนักธรรม � นักธรรมช้ันตร ี  
� นักธรรมช้ันโท �นักธรรมช้ันเอก  

๔. วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 
�ไม่มีเปรียญธรรม � ประโยค ๑-๒  

 � เปรียญธรรม ๓ ประโยค � เปรียญธรรม ๔-๖ ประโยค 
 � เปรียญธรรม ๗ ประโยคข้ึนไป  
๕. วุฒิการศึกษาสามัญ 

� ต่ ากว่าปรญิญาตร ี � ปรญิญาตร ี  
� สูงกว่าปรญิญาตร ี   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๑ 
 

ส่วนท่ี ๒   ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี  

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน  

ข้อ 
การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี 

ระดับความติดเห็น 
มาก
ท่ีสุด
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ท่ีสุด 
(๑) 

 ๑. ความตั้งใจ (Attention)      
๑ มีการจัดท าแผนการเรียนครอบคลุมทันสมัยตรงตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     

๒ หนังสือแบบเรียนได้รับการปรับปรุงให้เนื้อหาเหมาะสมกับ
ผู้เรียนแต่ละระดับช้ัน 

     

๓ มีการก าหนดแผนการเรียนไว้ท าให้เกิดผลส าเร็จหรือบรรลุ
เป้าหมาย 

     

๔ ท่านเรียนบาลเีพราะได้รับการยกยอ่งและมีโอกาสก้าวหน้า
ในการท างานของคณะสงฆ์ 

     

๕ ท่านเรียนบาลเีพราะเป็นสิง่ท้าทายความสามารถของตนเอง      
 ๒. ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง (Relevance)      
๑ ท่านเรียนบาลเีพราะได้รับการชักชวนจากเพื่อนและได้รับ

การอุปถัมภ์ในเรื่องทุนการศึกษาจากผู้มจีิตศรัทธา 
     

๒ ท่ าน เ รี ยนบาลี เ พื่ อ ส ร้ า ง ความ เลื่ อม ใส ศรั ทธ าแก่
พุทธศาสนิกชน และสร้างช่ือเสียงให้กับวัดที่ท่านสังกัดอยู่ 

     

๓ ท่านเรียนบาลีตามระเบียบข้อบังคับของวัดที่ท่านสังกัดอยู่      
๔ ท่านเรียนบาลีเพราะเป็นความภาคภูมิใจของท่าน และสร้าง

ช่ือเสียงให้กับวงศ์ตระกูล 
     

๕ ท่านเรียนบาลีเพราะต้องการใบประกาศไปใช้เพื่อเข้าศึกษา
ต่อในระดับที่สูงข้ึนไป 

     

 
 
 
 



๒๖๒ 
 

ข้อ 
การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี 

ระดับความติดเห็น 
มาก
ท่ีสุด
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ท่ีสุด 
(๑) 

 ๓. ความเชื่อมั่น (Confidence)      
๑ ท่านเรียนบาลีเพราะเช่ือว่าเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือ 

และสร้างเกียรติประวัติให้กับตนเอง 

     

๒ ท่านเช่ือว่าการเรียนบาลีเป็นเพิ่มวิทยฐานะให้กับตนเอง       
๓ ความตั้งใจและเอาใจใส่ในการเรียนจะท าให้ท่านประสบ

ความส าเร็จในการเรียนบาลี 
     

๔ ท่านเรียนบาลีเพราะเช่ือว่าเป็นการพัฒนาทักษะและ
ความสามารถของตนเอง เป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

     

๕ ท่านเรียนบาลีเพราะเห็นความส าคัญของภาษาบาลี และ
เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา 

     

 ๔. ความพึงพอใจ (Satisfaction)      
๑ ส านักเรียนมีห้องพักเพียงพอเป็นส่วนตัวมีสิ่งอ านวยความ

สะดวกภายในห้องพักตามสมควร 
     

๒ ส านักเรียนมีการสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน
และให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน 

     

๓ ส านักเรียนมีสื่อการเรียนการสอนหลากหลายและการเรียน
การสอนเอื้อต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

     

๔ มีทุนสนับสนุนของทางวัดเมื่อมีนักเรียนสอบผ่าน      
๕ วัดของท่านมีเงินทุนหรือยานพาหนะสนับสนุนในการ

เดินทางไปศึกษา 
     

 
 
 
 
 
 
 



๒๖๓ 
 

ส่วนท่ี ๓   ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน  

ข้อ 
การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔  

ระดับความติดเห็น 
มาก
ท่ีสุด
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ท่ีสุด 
(๑) 

 ๑. ฉันทะ : ความพอใจรักใคร่สิ่งน้ัน      
๑ มีการจัดท าระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบาย

ของส่วนกลางคณะสงฆ์ 
     

๒ ครู อาจารย์ท าการสอนด้วยใจรัก ทุ่มเทให้กับการสอน
เพราะเห็นแก่ประโยชน์ของนักเรียน 

     

๓ ครู อาจารย์สอนให้นักเรียนรู้จักมีความสุขตามฐานะของตน
สามารถพึ่งตนเองได้   

     

๔ เจ้าส านักเรียนมีการประสานงานกับวัดที่เป็นส านักเรียน
บาลี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

     

๕ มีการประเมินผลการเรียนของนักเรียนเพื่อเพื่อปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความพร้อมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

     

 ๒. วิริยะ : ความพยายามท าสิ่งน้ัน      
๑ การเรียนบาลีท าให้ท่านมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ตรงต่อ

เวลา มีน้ าใจ และยึดมั่นในหลัดคุณธรรมที่ดีงาม 
     

๒ ท่านเรียนบาลีเพื่อมุ่งพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ
อย่างต่อเนื่อง 

     

๓ ท่านปฏิบัติตนอยู่ในโอวาทของครู อาจารย์ พอใจในค าสั่ง
สอน พยายามศึกษา คิดไตร่ตรองตามค าสอนของท่าน 

     

๔ นักเรียนบาลีมีความสุภาพอ่อนโยน มีสัมมาคารวะ ปฏิบัติ
ตนเหมาะสมตามวัย และสภาพแห่งตน 

     

๕ ครู อาจารย์  มีการติดตามผลการเรียนของนัก เรียน 
สนับสนุนในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน 

     

 
 



๒๖๔ 
 

ข้อ 
การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ 

ระดับความติดเห็น 
มาก
ท่ีสุด
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ท่ีสุด 
(๑) 

 ๓. จิตตะ : ความเอาใจฝักใฝ่สิ่งน้ัน      
๑ ท่านเรียนบาลีด้วยใจรัก และทุ่มเทให้กับการเรียนเพราะ

เห็นแก่ประโยชน์จริงๆ 
     

๒ ท่านเรียนบาลีเพื่อต้องการใหรู้้หลกัธรรมอย่างแทจ้รงิเพื่อจะ
ได้ท าหน้าที่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไป  

     

๓ เป้าหมายหลักของการเรียนบาลีของท่าน คือ เพื่อให้รู้
หลักการ ด้านปริยัติ ปฏิบัต ิและปฏิเวธ 

     

๔ ท่านรู้ถึงประโยชน์ และข้อดีของการเรียนบาล ีและมีศรัทธา
ในการเรียนอย่างแท้จริง 

     

๕ ส านักเรียนมีการจัดหาทุนและรางวัลให้แก่นักเรียนที่สอบได้
เพื่อส่งเสริมเป็นขวัญและก าลังใจ 

     

 ๔. วิมังสา : ความพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งน้ัน      
๑ ท่านมีความรักและภาคภูมิใจในการเป็นนักเรียนบาลี      
๒ การเรียนภาษาบาลีสามารถน าค าสอนในพระพุทธศาสนามา

เป็นเครื่องพัฒนาชีวิตที่ดีงาม 
     

๓ ท่านเรียนภาษาบาลีเพราะต้องการเข้าถึงจุดประสงค์และ
หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง 

     

๔ การเรียนบาลีส่งเสริมให้ท่านรู้หลักพึ่งตนเองหรือเลี้ยงชีพ
ด้วยความสุจริต 

     

๕ เมื่อครู อาจารย์ ตักเตือนเมื่อท่านกระท าไม่ถูกต้อง หรือไม่
ควร ท่านจะยอมรับและปรับปรุงทุกครั้ง 

     

 
 
 
 
 
 



๒๖๕ 
 

ตอนท่ี ๔  
๔.๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียน     
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี 
๑) ความตั้งใจ (Attention) 
 ปัญหา อปุสรรค ............................................................................................................... ... 
.................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ................................... 
 ข้อเสนอแนะ ....................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง (Relevance) 
 ปัญหา อปุสรรค .................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
 ข้อเสนอแนะ ........................................................................... ............................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓) ความเช่ือมั่น (Confidence)  
 ปัญหา อปุสรรค .................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
 ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................. ..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔) ความพึงพอใจ (Satisfaction) 
 ปัญหา อปุสรรค ............................................................................................................... ... 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................. ..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



๒๖๖ 
 

๔.๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ 
๑) ฉันทะ : ความพอใจรักใคร่สิ่งนั้น 
 ปัญหา อปุสรรค .................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
 ข้อเสนอแนะ ....................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒) วิริยะ : ความพยายามท าสิ่งนั้น 
 ปัญหา อปุสรรค .................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................................................................................................... ........... 
 ข้อเสนอแนะ ........................................................................................................... ............ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓) จิตตะ : ความเอาใจฝักใฝ่สิ่งนั้น 
 ปัญหา อปุสรรค .................................................................................... .............................. 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................. ..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔) วิมังสา : ความพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้น 
 ปัญหา อปุสรรค .................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
 ข้อเสนอแนะ ....................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านทีอ่นุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในครั้งนีเ้ป็นอย่างด ี



๒๖๗ 
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