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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรม ๒. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของจังหวัด
ชลบุรี ๓. เพ่ือเสนอรูปแบบการส่งเสริมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของจังหวัดชลบุรี  การวิจัย
ครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research method) เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยว ข้องและจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) จ านวน ๓๒ รูป โดย
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
จ านวน ๑๔ รูป/คน โดยวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนาความ 
 
  ผลการวิจัย พบว่า 
 ๑. สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับรูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี 
พบว่า พระสังฆาธิการในทุกระดับชั้นให้ความร่วมมือในการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนก
ธรรมและบาลี มีกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ โน้มน้าวผู้เรียนให้เข้าถึงจุด
มุ่ง  หมายของหลักสูตรอย่างแท้จริง ท าให้บุคลากรครูมีศักยภาพ มีความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะตัว
และมีปริมาณอย่างเพียงพอต่อการเรียนการสอน เพราะอยู่ในปฏิรูปเทศมีความเจริญทั้งทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม โดยมีกระบวนการเรียนการสอน ที่มีการจัดท าแผนการสอนตามแผน
ยุทธศาสตร์มี เทคนิควิธีที่สามารถสอนให้จูงใจ แจ่มแจ้ง แกล้วกล้า มีบุคลากรผลิตสื่อที่มีคุณภาพ แล้ว
น าสื่อไปปรับใช้เพ่ือให้เกิดศักยภาพทางการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นยังมีน้อย และยังส่งผลให้คณะสงฆ์มีการ
วางแผนในการตรวจสอบ และการสอบวัดผลประจ าปีที่เคร่งครัดในการก ากับดูแลให้สุจริต 
   ๒. ศึกษาองค์ประกอบของการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม มีกระบวนการจัดการศึกษา
ประกอบการวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS คือ (๑) จุดแข็ง ด้านหลักสูตร คือเนื้อหาครอบคลุมหลักค า
สอนในพระพุทธศาสนาและครอบคลุมหลักของพระธรรมวินัย เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา 
จุดอ่อน ภาษาท่ีใช้ในหนังสือเป็นภาษาท่ีเข้าใจยากส าหรับคนทั่วไป ขาดความยืดหยุ่นในการเสริมองค์
ความรู้ที่เป็นศาสตร์สมัยใหม่จากกลุ่มสาระวิชาสามัญ โอกาส เป็นการจัดการศึกษาส าหรับพระภิกษุ
สามเณรที่เข้ามาบวชเรียนเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง และสามารถให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้จากหลักสูตรไป
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ศึกษาต่อระดับท่ีสูงขึ้น อุปสรรค คือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เจริญขึ้นจึงท าให้กุลบุตรสนใจเข้ามา
บวชน้อย การขาดอุปกรณ์สนับสนุนในการสอน (๒) จุดแข็ง ด้านครูผู้สอน เน้นเรื่องการเรียนการสอน
พระปริยัติธรรมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ จุดอ่อน ไม่มีหลักสูตรระสั้นส าหรับคนที่มีเวลาน้อย 
โอกาส ท าให้ลูกชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียน อุปสรรค มีผู้เข้ามาบรรพชา
อุปสมบทลดลง (๓) จุดแข็ง ด้านกระบวนการเรียนการสอน เป็นวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่ได้รับ
การยอมรับจากสังคมในประเทศและระดับนานาชาติ จุดอ่อน บุคลากรครูผู้สอนขาดทักษะการสอน
ท าความเข้าใจต่อนักเรียนได้น้อย โอกาส วัดมีโอกาสได้จัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาให้
เผยแผ่ไปสู่ประชาชนมากยิ่งขึ้น อุปสรรค กุลบุตรเข้ามาบวชเริ่มน้อยลง (๔) จุดแข็ง ด้านสื่ออุปกรณ์
การสอน ส านักเรียนสามารถบอกบุญกับผู้มีจิตศรัทธาได้ จุดอ่อน ส านักเรียนยังขาดผู้มีความสามารถ
ในการผลิตสื่อการสอน โอกาส จะได้พัฒนาการท าสื่อให้น่าสนใจเหมาะแก่การเรียนการสอน อุปสรรค 
หาบุคลากรที่มีความสามารถผลิตสื่อประกอบการบรรยายที่หลากหลายได้น้อย (๕) จุดแข็ง ด้านการ
วัดผลและประเมินผล เพ่ือจะได้ทราบพ้ืนฐานความรู้ของผู้เรียน เพ่ือน าไปปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน 
จุดอ่อน คือการใช้เครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่นการออกข้อสอบยากง่ายต่างกัน โอกาส เป็นการ
ประเมินผลให้มีมาตรฐานในการปรับปรุงการเรียนการสอนและการสอบให้สมดุลมากขึ้น อุปสรรค 
ครูผู้สอนขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนจึงท าให้การสอนไม่เต็มก็จะท าให้การวัดผลประเมินผล
ไม่เที่ยงตรง  
 ๓. รูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี พบว่า (๑) ด้านหลักสูตร 
การจัดเนื้อหาวิชาให้ร่วมสมัยมากขึ้นและให้สอดคล้องกับปัจจุบัน ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นภาษาที่เข้าใจ
ง่าย (๒) ด้านครูผู้สอน ส่งเสริมให้ผู้สอนอบรมวิชาครูเพ่ือพัฒนาเทคนิควิธีการสอน สร้างขวัญก าใจแก่
ครูผู้สอน ส่งเสริมให้บรรจุเป็นครูประจ าชั้น สร้างแรงจูงใจด้วยการจัดนิตยภัตถวาย (๓) กระบวนการ
เรียนการสอน ผู้สอนต้องยึดหลักการพ้ืนฐานเดียวกันทั้งระบบ เน้นขบวนการเรียนรู้ตั้งค าถามเพ่ือ
แก้ปัญหา สอนหลักการแบบให้คิดวิเคราะห์เป็นด้วยเหตุผล (๔) สื่ออุปกรณ์การสอน ปรับปรุงต าราให้
ทันสมัยเป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่งเสริมการผลิตสื่ออุปกรณ์การสอนที่ทันสมัยมีความหลากหลายการ
ใช้สื่อสมัยใหม่แบบออนไลน์ เช่น E-leaning เป็นต้น มาเสริมการสอนให้เหมาะสม (๕) วัดผลและ
ประเมินผล ควรปรับเกณฑ์การวัดผลโดยเน้นความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ ควรจัดให้มีการวัดผลทุก 
๖ เดือนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอน เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนครอบคลุมทุกด้าน 
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Abstract 
  Objectives of this research were  to: 1. Study the present condition of 
Phrapariyattidhamma education management’s problems. 2. Study the concept, 
theory, and management principle of Phrapariyattidhamma educational promotion of 
Cholburi Province and 3. Propose the model of Phrapariyattidhamma educational 
promotion management of Cholburi province. The Research Methodology was the 
qualitative research method, collected data from  32 key informants by using in-
depthinterview and 14 participants in Focus Group Discussion, then analyzed data by 
descriptive interpretation.  
 Findings were as follows: 
   1. General condition of Phrapariyattidhamma educational Promotion 
management of Chonburi province revealed that the senior monks in every level 
gave a good cooperation in Phrapariyattidhamma promotion both Pali and Dhamma 
sections. There were effective mechanism and curriculum management that 
convinced  learners to achieve the target of program. There were capable and 
sufficient Instructors to carry out the functions effectively due to appropriate 
locations with economical, social and cultural prosperity. There were learning and 
teaching process in line with strategic plans with clear, encouraging motivational  
techniques. There were capable resource persons to produce teaching aids to be 
used in learning and teaching activities. Sangha Order had clear plan for assessment 
and strict and clean yearly evaluation 
  2. Concept and theory about Phrapariyattidhamma educational promotion         
Management in line with SWOT analysis were found that: 1) The courses;  Strength; 
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the content covers all Buddha’s teaching including all Dhammaand Vinaya that can 
bebe used as guideline Phrapariyattidhamma educational promotion management;  
Weakness: the language used in the text is very hard to understand for common 
people, not flexible to be used with new technology for common contented 
subjects, Opportunity; educational opportunity for monks and novices to use as basic 
education for higher education, Threat: Social change is going on so rapidly, few 
people are interested ordination  to study Pali and Dhamma and lack of educational 
technology and teaching aids. 2) Instructors: Strength; Emphasizing Pali and Dhamma 
study with capable instructors, Weakness; there was no short courses for those who 
do not have time, Opportunity; opening opportunity for less fortuned village-children 
the chance, Threat; children ordination is reduced. 3) Learning and Teaching Process; 
Strength; the Buddhism subjects that are accepted locally and worldwide, Weakness; 
Instructors still lack teaching skill with less understanding the learners, Opportunity; 
Monasteries have opportunities to teach and disseminate Buddhism widely, Threat; 
Young boys who are interested in ordination are reduced. 4) Media and Teaching 
Aids; Strength; Phrapariyattidhamma schools can perform solicitation, Weakness; 
Phrapariyattidhamma schools still lack personnel to produce carious teaching media, 
Opportunity; opening opportunities for the schools to learn how to produce various 
teaching media, Threat; Strength, personnel with teaching media skill are limited. 5) 
Assessment and Evaluation for improving the learning and teaching process; Strength, 
knowing backgrounds of learners, Weakness, un-standardized equipment such as test 
questions are hard and simple at different levels, Opportunity, opening opportunity 
for standardizing assessment and evaluation equipment, Threat, instructors lack 
appropriate teaching aids resulting teaching without valid test  
    3. The model of Phrapariyattidhamma educational promotion management 
of Chonburi province indicated that 1). The courses; the contents with more modern 
and appropriate to the present time, using language that easy to understand, 2). The 
instructors; instructors should be promoted for higher training in teaching techniques, 
promoted them with morale by appointing them the permanent instructors, 
provided them with monthly salary, 3). Learning and teaching process, the instructors 
must follow the same procedures for whole systems, emphasizing learning with 
analytical thinking to solve problems with reasons, 4). Media and Teaching 
instruments; modernizing textbooks for the same standard, promoting the teaching 
media production including on line media, E-learning to support the learning and 
teaching process. 5). Assessment and Evaluation; Testing and evaluation should 
emphasizing  adjust the evaluation measurement by emphasizing on understanding 
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and usability, it understanding and application and should be tested on every six 
months in order to increase the teaching efficiency. The evaluate should cover all 
learners’ aspects. 
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นิพนธ์ได้แก่ พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. ป.ธ.๙ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,ดร. ที่ได้กรุณาอนุเคราะห์ให้
ค าปรึกษาแนะน าช่วยเหลือในการปรับปรุงแก้ไขดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้จนส าเร็จด้วยดีตลอดมา 
 ขอเจริญพรขอบคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และขอขอบพระคุณคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกท่านที่ได้
ประสิทธิ์ประสาทวิชาการต่างๆ และได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จนท าให้งานวิจัยด าเนินไปได้อย่าง
ราบรื่น 
 ขออนุโมทนาขอบคุณท่านผู้เชี่ยวชาญที่กรุณาตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัยทั้ง ๕ ท่านคือ 
ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี ดร.ประเสริฐ ธิลาว พระปลัดระพิน พุทธิสาโร,   
ผศ.ดร. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถามให้
ค าปรึกษาแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
  ขอกราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณ พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี จล.วัด
บางพระวรวิหาร ที่เมตรตาให้สัมภาษณ์ และพระสังฆาธิการจังหวัดชลบุรีทุกรูปที่มีเมตรตาให้
สัมภาษณ์ให้ความอนุเคราะห์ ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา 
 ขอขอบคุณเพ่ือนๆ นิสิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธทุกรูป ขอ
อนุโมทนา คุณโยมสมสวาท นาคสิงห์ และครอบครัว ที่มีศรัทธามอบทุนการศึกษา น.ท.ส าเริง ศิลธร 
ที่ขับรถไปรับ คุณโยมนิภาภัสร์ (หมู) นิมะบุตร จัดอาหารถวาย และสารวัตรก านันณรงฤทธิ์ คงรอด  
ที่ได้ช่วยขับรถไปส่งสัมภาษณ์พระสังฆาธิการผู้ให้ข้อมูลในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี ในการด าเนินการท าดุษฎี
นิพนธ์ในครั้งนี้ 
 คุณค่าและประโยชน์ใดๆ อันพึงมีจากดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา 
ธรรมบูชา สังฆบูชา และมอบบูชาเป็นกตเวทิตาคุณ แก่บิดามารดา และพ่ีๆ น้องๆ ครอบครัวคงรอด 
ครูอาจารย์ รวมทั้งคณะญาติโยมผู้มีอุปการคุณทุกท่านซึ่งไม่สามารถจะเอ่ยนามได้ทั้งหมดที่ได้อุปถัมภ์ 
ก าลังทรัพย์ ก าลังใจ สนับสนุน ด้วยดีเสมอมาโดยตลอดมา ขอย้ าว่า “ไม่เคยลืม” จึงเป็นที่มาของการ
ท างานวิจัยครั้งนี้ ให้ประสบผลส าเร็จด้วยดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระครูวิสุทธิ์ธรรมานุวัตร (สมเกียรติ วิสุทฺโธ)   
๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 



(ช) 
 

สารบัญ  

   เรื่อง          หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย  (ก) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  (ค) 
กิตติกรรมประกาศ  (จ) 
สารบัญ  (ฉ) 
สารบัญตาราง  (ซ) 
สารบัญแผนภาพ  (ญ) 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ  (ฎ) 
 
บทที่ ๑    บทน า 
  ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา   ๑ 
  ๑.๒ ค าถามการวิจัย   ๔ 
  ๑.๓ วัตถุประสงค์การวิจัย    ๔ 
  ๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย   ๕ 
  ๑.๕ วธิีด าเนินการวิจัย    ๖ 
 ๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย   ๗ 
 ๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย   ๗ 
 
บทที่ ๒  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ   ๘ 
 ๒.๒ การส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม  ๓๔ 
 ๒.๓ ทฤษฎีการบริหาร PDCA  ๔๕ 
 ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับพระสังฆาธิการ  ๕๖ 
 ๒.๕ หลักพุทธธรรม   ๖๐ 
 ๒.๖ บริบทพ้ืนที่วิจัย     ๗๓ 
   ๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ๗๓ 
  ๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย    ๙๑ 
   
บทที่ ๓  วิธีด าเนินการวิจัย 
  ๓.๑ รูปแบบการวิจัย                                                                           ๙๒ 
 ๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ     ๙๒ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    ๙๕ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล    ๙๖ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล   ๑๐๐ 



(ซ) 
 

สารบัญ (ตอ่) 
 

    เรื่อง    หน้า 
บทที่ ๔  ผลการวิจัย 
 ๔.๑ สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของจังหวัดชลบุรี  ๑๐๒ 
  ๔.๒ องค์ประกอบของการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของจังหวัดชลบุรี  ๑๗๙ 
 ๔.๓ รูปแบบการส่งเสริมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของจังหวัดชลบุรี  ๒๐๐ 
  ๔.๔ ผลการวิเคราะห์จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ    ๒๐๗ 
   ๔.๕ องค์ความรู้จาการวิจัย                         ๒๒๐ 
   
บทที่ ๕  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย   ๒๒๖ 
  ๕.๒ การอภิปรายผล  ๒๓๐ 
  ๕.๓ ข้อเสนอแนะ  ๒๓๗ 
บรรณานุกรม   ๒๓๙ 
ภาคผนวก                                                        ๒๔๙ 
 
 ภาคผนวก  ก   หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
    คุณภาพเครื่องมือวิจัย    ๒๕๑ 
  ภาคผนวก  ข  หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก   ๒๕๖ 
  ภาคผนวก  ค  แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือการวิจัย   ๒๘๙ 
 ภาคผนวก  ง  หนังสือขอเชิญเข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ  ๒๙๔ 
  ภาคผนวก  จ   รูปภาพการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก  ๓๐๗ 
  ภาคผนวก  ฉ   รูปภาพการสนทนากลุ่มเฉพาะ                   ๓๒๔ 
 ภาคผนวก  ช รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์   ๓๒๖ 
  ภาคผนวก  ซ   รายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ    ๓๒๙ 
ประวัติผู้วิจัย    ๓๓๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ฌ) 
 

สารบัญตาราง 
ตารางท่ี      หน้า 
      ๒.๑ สรุปรูปแบบ     ๑๓ 
 ๒.๒ หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม  ๒๑ 
  ๒.๓ หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมศึกษา  ๒๕ 
 ๒.๔ แสดงหลักสูตรประโยคบาลีสนามหลวงในปัจจุบัน  ๓๔ 
 ๒.๕ สรุปการส่งเสริมการศึกษา  ๔๔ 
   ๒.๖ ทฤษฎีการบริหาร PDCA        ๕๕ 
 ๒.๗ สรุปแนวคิดเก่ียวกับพระสังฆาธิการ                     ๕๙ 
 ๒.๘ สรุปอิทธิบาท ๔   ๖๘ 
      ๒.๙   สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ     ๘๑
 ๒.๑๐  สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา  ๘๙ 
 ๓.๑  กลุ่มท่ี ๑. พระสังฆาธิการ ระดับ เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์จังหวัดชลบุรี  ๙๒
 ๓.๒ กลุ่มท่ี ๒. พระสังฆาธิการ ระดับ เจ้าอาวาส จังหวัดชลบุรี    ๙๓
 ๓.๓  ผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)       ๙๔
 ๔.๑  สรุป แสดงความถ่ี การสัมภาษณ์เชิงลึก ด้านหลักสูตร ๑๐๕
 ๔.๒  สรุป แสดงความถ่ี การสัมภาษณ์เชิงลึก ด้านครูผู้สอน ๑๐๙ 
  ๔.๓  สรุป แสดงความถ่ี การสัมภาษณ์เชิงลึก ด้านกระบวนการ 
   การเรียนการสอน  ๑๑๓ 
 ๔.๔  สรุป แสดงความถ่ี การสัมภาษณ์เชิงลึก ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน ๑๑๗ 
 ๔.๕  สรุป แสดงความถ่ี การสัมภาษณ์เชิงลึก ด้านการวัดผลและประเมินผล  ๑๒๐ 
 ๔.๖  สรุป แสดงความถ่ี การสัมภาษณ์เชิงลึก ปัญหาและอุปสรรคการพัฒนา ๑๒๗ 
 ๔.๗  สรุป แสดงความถ่ี การสัมภาษณ์เชิงลึก ตามหลัก (SWOT Analysis)  
     ด้าน (S=Strengths) จุดแข็ง ๑๓๐ 
 ๔.๘  สรุป แสดงความถ่ี การสัมภาษณ์เชิงลึก ตามหลัก (SWOT Analysis)  
     ด้าน  (W=Weaknesses) จุดอ่อน ๑๓๓ 
 ๔.๙  สรุป แสดงความถ่ี การสัมภาษณ์เชิงลึก ตามหลัก (SWOT Analysis)   
        (O=Opportunities) โอกาส ๑๓๖ 
 ๔.๑๐  สรุป แสดงความถี่ การสัมภาษณ์เชิงลึก ตามหลัก (SWOT Analysis) 
      (T=Threats) อุปสรรค ๑๓๙ 
 ๔.๑๑  สรุป แสดงความถ่ี การสัมภาษณ์เชิงลึก พระปริยัติธรรมแผนกธรรมศึกษา 
      ด้านหลักสูตร  ๑๔๔ 
 ๔.๑๒  สรุป แสดงความถ่ี การสัมภาษณ์เชิงลึก พระปริยัติธรรมแผนกธรรมศึกษา 
      ด้านครูผู้สอน ๑๔๖ 
 ๔.๑๓  สรุป แสดงความถ่ี การสัมภาษณ์เชิงลึก พระปริยัติธรรมแผนกธรรมศึกษา 
      ด้านกระบวนการเรียนการสอน  ๑๔๙ 



(ญ) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี      หน้า 
 ๔.๑๔  สรุป แสดงความถ่ี การสัมภาษณ์เชิงลึก พระปริยัติธรรมแผนกธรรมศึกษา 
     ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน  ๑๕๐
 ๔.๑๕  สรุป แสดงความถ่ี การสัมภาษณ์เชิงลึก พระปริยัติธรรมแผนกธรรมศึกษา 
     ด้านวัดผลและประเมินผล ๑๕๓
 ๔.๑๖  สรุป แสดงความถ่ี การสัมภาษณ์เชิงลึก พระปริยัติธรรมแผนกบาลี  
   ด้านหลักสูตร ๑๕๖
 ๔.๑๗  สรุป แสดงความถ่ี การสัมภาษณ์เชิงลึก พระปริยัติธรรมแผนกบาลี  
   ด้านผู้สอน ๑๖๑
 ๔.๑๘  สรุป แสดงความถ่ี การสัมภาษณ์เชิงลึก พระปริยัติธรรมแผนกบาลี  
   ด้านกระบวนการเรียนการสอน  ๑๖๖ 
  ๔.๑๙  สรุป แสดงความถ่ี การสัมภาษณ์เชิงลึก พระปริยัติธรรมแผนกบาลี  
   ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน ๑๗๑
 ๔.๒๐  สรุป แสดงความถ่ี การสัมภาษณ์เชิงลึก พระปริยัติธรรมแผนกบาลี  
    ด้านการวัดผลและประเมินผล ๑๗๗ 
    ๔.๒๑  แนวทางการส่งเสริม ด้านหลักสูตร  ๑๙๖ 
  ๔.๒๒  แนวทางการส่งเสริม ด้านผู้สอน ๑๙๗ 
   ๔.๒๓  แนวทางการส่งเสริม ด้านกระบวนการการเรียนการสอน ๑๙๘ 
 ๔.๒๔  แนวทางการส่งเสริม ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน ๑๙๙ 
  ๔.๒๕  แนวทางการส่งเสริม ด้านวัดผลและประเมินผล ๒๐๐ 
  ๔.๒๖  จุดแข็ง ในการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี   ๒๑๐ 
 ๔.๒๗  จุดอ่อน ในการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี  ๒๑๑ 
 ๔.๒๘  โอกาส ในการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี  ๒๑๓ 
 ๔.๒๙  อุปสรรค ในการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี  ๒๑๕ 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 



(ฎ) 
 

สารบัญแผนภาพ 
แผนภาพที่      หน้า 
 ๒.๑  แสดงโครงสร้างการบริหารของกองบาลีสนามหลวงในปัจจุบัน   ๒๗ 
   ๒.๒  การส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี  ๖๙ 
   ๒.๓  กรอบแนวคิดในการวิจัย  ๙๑ 
   ๔.๑  แนวทางในการพัฒนา ด้านหลักสูตร   ๑๙๑
 ๔.๒  แนวทางในการพัฒนา ด้านผู้สอน ๑๙๒
 ๔.๓  แนวทางในการพัฒนา ด้านกระบวนการการเรียนการสอน ๑๙๓
 ๔.๔  แนวทางในการพัฒนา ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน ๑๙๔ 
 ๔.๕  แนวทางในการพัฒนา ด้านวัดผลและประเมินผล ๑๙๕
 ๔.๖  สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย   ๒๒๐
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ฏ) 
 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
การใช้อักษรย่อ 
 อักษรย่อชื่อคัมภีร์ในดุษฎีนิพนธ์นี้ ใช้อ้างอิงจากคัมภีร์พระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ ในการศึกษาค้นคว้าดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยใช้ชื่อย่อและค าเต็ม ชื่อ
ของพระคัมภีร์พระไตรปิฎก พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และอรรถกถาธรรมบท ดังต่อไปนี้. 
 
ค าย่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 
 ในดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ได้ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒๕๓๙ เป็นหลักในการอ้างอิง ซึ่งจะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังอักษรย่อชื่อคัมภีร์ เช่น ที.ม. (ไทย) ๑๐/
๒๑๖/๑๖๕ หมายความว่า ระบุถึง สุตตันตปิฎก มหาวรรค ฉบับภาษาไทย เล่มที่ ๑๐ ข้อที่ ๒๑๖ 
หน้าที่ ๑๖๕ เป็นต้น ทั้งนี้ โดยใช้ระบบค าย่อ ดังต่อไปนี้ 
 

พระวินัยปิฎก 
ค าย่อ ค าเต็ม 
วิ.ม.               (ไทย)      =  วินยปิฎก       มหาวรรค   (ภาษาไทย) 
วิ.มหา.           (ไทย) =  วินยปิฎก        ภิกขุวิภังค์   (ภาษาไทย) 
 

พระสุตตันตปิฎก 
ขุ.ป.            (ไทย) =   สุตตันตปิฎก   ขุททกนิกาย     ปฏิสัมภิทามรรค     (ภาษาไทย) 
ที.ปา.   (ไทย)   =  สุตตันตปิฎก   ทีฆนิกาย   ปาฏิกวรรค      (ภาษาไทย) 
ส .ม.   (ไทย) = สุตตันตปิฎก  ส ยุตฺตนิกาย  มหาวารวรรค   (ภาษาไทย)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บทท่ี ๑ 

บทน า 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
  การศึกษา เป็นการสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถมีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นมีลักษณะ
นิสัย  จิตใจที่ดีงาม มีความพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อตนเองและสังคม ให้มีความพร้อมที่จะประกอบการงาน
อาชีพ ได้การศึกษายังช่วยให้คนเจริญงอกงามทั้งทางปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม การศึกษาจึง
เป็นความจ าเป็นของชีวิตอีกประการหนึ่ง นอกเหนือจากความจ าเป็น ด้านที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่อง 
นุ่งห่ม และยารักษาโรค การศึกษาจึงเป็นปัจจัยที่ ๕ ของชีวิต เป็นปัจจัยที่จะช่วยแก้ปัญหาทุกๆ ด้าน
ของชีวิตและเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งของชีวิต ในโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบให้วิถีด ารงชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน
การศึกษายิ่งมีบทบาทและความจ าเป็นมากขึ้นด้วย การศึกษาคือการให้ความรู้ ให้เป็นผู้ที่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองเพ่ือความอยู่รอดของชีวิต ดังนั้นการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นการ
พัฒนาศักยภาพของพระภิกษุสามเณรที่อยู่ภายใต้การปกครองของท่านให้ได้รับความรู้ เ พ่ิม
ความสามารถที่มีอยู่ในตนเองให้มากที่สุด เพ่ือให้ท่านเป็นหลักทางใจแก่ประชาชน 
 ความส าคัญทางการศึกษาของพระสงฆ์ปัจจุบันแนวโน้มความสนใจการศึกษาของพระสงฆ์
ทั้งด้านพระปริยัติธรรมแผนกธรรม บาลี และฝ่ายสามัญมีมากขึ้น จึงท าให้พระสงฆ์มีบทบาทส าคัญใน
การอบรมสั่งสอนประชาชน ในการชี้แนะให้ประชาชนละชั่วท าดี ดังนั้นการศึกษาของพระสงฆ์จึงเป็น
เป้าหมายหลักที่จะต้องขวนขวายในการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย และการศึกษาฝ่ายสามัญให้มี
ความรอบรู้ในทุกๆ ด้านเพราะในอนาคตข้างหน้านั้นพระสงฆ์เมื่อออกบวชเป็นพระภิกษุแล้ว ย่อมอยู่
ภายใต้หลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าและมีหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทุกทิศทุกทางของ
โลก และน าหลักธรรมวินัยมาบูรณาการเข้ากันกับหลักบริหารปกครอง ดังนั้นพระสงฆ์จะมีความตื่นตัว
ทางการศึกษามากและมีความเข้าใจในองค์ประกอบของสังคมนั้นๆ โดยเฉพาะในประเทศไทยอันเป็น
เมืองพุทธศาสนา พระสงฆ์จึงมีบทบาทในการสั่งสอนประชาชนให้ประชาชนได้รู้เท่าทัน และในอนาคต
นั้นพระสงฆ์จะมีบทบาทด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมโดย
เชื่อมโยง บูรณาการกับนโยบายของรัฐด้านการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนใน
ลักษณะเช่นนี้จะส่งผลให้พระสงฆ์อีกจ านวนมากแสดงบทบาท ในการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน กลไกความร่วมมือระหว่างฝ่ายพุทธจักรและฝ่ายอาณาจักร   
   รูปแบบศึกษาของคณะสงฆ์ในอดีตแบ่งออกเป็น ๒ แบบคือ ๑) คันถธุระ ได้แก่การศึกษา 
หลักธรรมที่เป็นค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า คือ พระธรรมและวินัย๑ ๒) วิปัสสนาธุระ ได้แก่การศึกษา
การฝึกจิตของตนให้ปราศจากกิเลส จากการศึกษาใน ๒ ระดับข้างต้นได้มีการพัฒนาเรื่อยมาตั้งแต่สมัย 

                                                           

  ๑วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 



๒ 
 

 

พุทธกาลจนถึงปัจจุบัน การศึกษาของคณะสงฆ์ในจังหวัดชลบุรีได้จัดการศึกษาและพัฒนาเรื่อยมาตาม   
ล าดับ ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะสงฆ์ก าหนด การศึกษาของพระภิกษุสามเณร แต่เดิมมีสองอย่างคือแผนก
ธรรม และแผนกบาลี นักธรรม เกิดขึ้นตามพระด าริของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณ 
วโรรส เป็นการศึกษาพระธรรมวินัยในรูปแบบภาษาไทย เพื่อให้ภิกษุสามและเณรผู้เป็นก าลังส าคัญของ  
พระพุทธศาสนาสามารถศึกษาพระธรรมวินัยได้สะดวก และทั่วถึงอันจะเป็นพ้ืนฐานน าไปสู่สัมมาปฏิบัติ 
ตลอดจนเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไป การศึกษาพระพุทธศาสนา ของพระภิกษุสามเณร
ไทยแต่โบราณมานิยมศึกษาเป็นภาษาบาลี ที่เรียกว่าการศึกษาพระปริยัติธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่เรียนรู้กันมา
อย่างต่อเนื่องส าหรับภิกษุสามเณรทั่วไปจึงปรากฏว่ามีพระภิกษุสามเณรที่ทรงความรู้ในพระธรรมวินัย
อย่างทั่วถึงจึงเป็นเหตุให้สังฆมณฑลมีพระภิกษุผู้ที่มคีวามรู้ความสามารถที่จะช่วยกิจการพระศาสนาทั้ง 
ในด้านการศึกษา การปกครอง การเผยแผ่และการสั่งสอนประชาชนได้อย่างทั่วถึง๒ ปัจจุบันมีการศึกษา   
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เป็นการจัดการศึกษาแผนกหนึ่งของคณะสงฆ์ที่ให้โอกาสแก่ศาสน
ทายาทให้มีความรู้ทางพระปริยัติธรรมคือ นักธรรม-บาลี ควบคู่ไปกับวิชาการสามัญคือหลักสูตร ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ การศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษานี้ จัดขึ้นโดยอาศัยสิทธิตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๒ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ที่ก าหนดไว้ว่านอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนสถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิ์ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวงโดยคณะสงฆ์ได้ด าเนินการเพื่อให้ออกเป็นกฎกระทรวงเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๘๓   
       “การศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมนอกจากจะประกอบด้วยองค์ส าคัญ คือ ปริยัติ 
ปฏิบัติ ปฏิเวธแล้วยังต้องมีส่วนประกอบอ่ืนๆ ที่ส าคัญของการศึกษาอีกหลายประการ เช่น การมี
ความรู้ความเข้าใจในสภาวะของ สิ่งทั้งหลาย ตามความเป็นจริง เพ่ือประโยชน์ในการปรับตั วอย่าง
ถูกต้อง ว่าสิ่งใดควรปรับที่ใดอย่างไร การปรับตัวเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการด ารงอยู่โดยพัฒนา
องค์ประกอบภายในทางด้านร่างกายให้มีความสามารถและความพร้อมในการด ารงอยู่ด้วยดี เช่น ให้
เจริญเติบโต แข็งแรง มีสุขภาพดี พัฒนาองค์ประกอบภายในทางด้านจิตใจให้แข็งกล้าสามารถยิ่งขึ้น 
เช่น มีสติปัญญามากขึ้น มีคุณธรรมอื่นๆ เช่น เมตตา กรุณา สูงขึ้น การรู้จักเกี่ยวข้องสัมพันธ์ตลอดจน
ปรับสิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์แก่ตน โดยรู้จักเลือกเกี่ยวข้องและถือประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมเท่าที่
มีอยู่  ไม่ท าลายหรือท าตนให้เป็นอันตรายแก่สิ่งแวดล้อมที่เกื้อกู ลแก่ชีวิต ท าตนให้เกื้อกูลแก่
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ตนเป็นสิ่งประกอบอย่างหนึ่ง ซึ่งร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี อันเป็นประโยชน์ร่วมกัน 
รู้จักสิ่งแวดล้อมต่างๆ และสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ที่อ านวยประโยชน์แก่ชีวิต”    
  ด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน คือการศึกษาที่พระภิกษุสามเณร
จะต้องศึกษาเล่าเรียนค้นคว้าและท าความเข้าใจ มีอยู่ ๒ ด้าน คือ ๑) ด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม 

                                                           

  ๒ภัทรพร สิริกาญจน, หน้าที่พระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย   
ธรรมศาสตร์, ๒๕๔๕), หน้า ๕๒. 
  ๓พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๗๔ ก/หน้า ๑/๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒. 



๓ 
 

 

แผนกธรรมแบง่เป็น ๓ ชั้น คือ นักธรรมชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ส าหรับพระภิกษุสามเณร และธรรม
ศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ส าหรับฆราวาส โดยมีวิชาที่ศึกษา ๔ รายวิชา คือ พุทธประวัติ ธรรม 
วินัย และเรียงความแก้กระทู้ธรรม ๒) ด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี การศึกษาแผนกนี้
แบ่งออกเป็น ๘ ชั้น คือ เปรียญประโยค ๑-๒ และเปรียญธรรม ๓-๙ ประโยค โดยมีการเรียนมุ่งเน้น
ในเรื่องของภาษาบาลี และหลังธรรมตามพระไตรปิฎก อรรกถา เป็นต้น โดยการศึกษาของคณะสงฆ์
ในปัจจุบันมีพัฒนาการของการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์ก้าวหน้าตามล าดับ๔     
 พระพุทธศาสนาเป็นหัวใจส าคัญยิ่งของการศึกษา วัดจึงเป็นแหล่งพัฒนาการศึกษาของไทย     
มาตั้งแต่อดีตกาล พระสังฆาธิการมีบทบาทส าคัญในการจัดการศึกษา ให้ความรู้ความสามารถมีคุณธรรม    
จริยธรรม สามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตอยู่อย่างสงบสุข สังคมไทยส่วนใหญ่เป็นสังคมที่นับถือ
พระพุทธศาสนา ดังนั้นการส่งเสริมการศึกษาของพระสังฆาธิการ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะน าเอาพระพุทธ 
ศาสนาเข้ามาเก่ียวข้องกับการศึกษาโดยน าเอาการเรียนการสอพระพุทธศาสนามาประยุกต์ให้มีความ  
สัมพันธ์กลมกลืนไปกับวิชาต่างๆ  ที่จัดให้มกีารเรียนการสอนในสถานศึกษาต่างๆ ได้ด าเนินการไปอย่าง 
ต่อเนื่อง ซึ่งนับว่าการศึกษาของคณะสงฆ์มีบทบาทส าคัญในการศึกษาไทยมาตามล าดับ ทั้งในด้านวิถี
ชีวิต วิธีคิด วิธีการเรียนรู้ก็ได้รับผลกระทบนี้ด้วย ดังนั้นเมื่อรัฐบาลมีนโยบายในการปฏิรูปการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๒ จึงควรจะได้พิจารณาถึงสภาพการจัดการศึกษาของคณะ
สงฆ์ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตว่าควรจะจัดการศึกษาอย่างไรจึงจะเหมาะสมเอ้ืออ านวยและเกื้อกูลต่อ
การปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถาบัน 
พระพุทธศาสนาที่จะท าให้พระปริยัติธรรมแผนกธรรม และพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เป็นการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของพระภิกษุสามเณร และกุลบุตรผู้ที่มีความสนใจในการศึกษาหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาเพ่ือน าหลักธรรมค าสอนแก้ปัญหาให้กับสังคมอีกทางหนึ่ง๕ 
 ปัญหาความเสื่อมในสังคมตั้งแต่ปัญหาระดับครอบครัว ไปถึงปัญหาใหญ่ระดับชาติเกิดขึ้น
จากการที่คนในสังคม ขาดการอบรมสั่งสอนด้วยความถูกต้อง จึง เป็นหน้าที่ของพระสังฆาธิการต้อง
แก้ไขปัญหาเร่งด่วน ในฐานะผู้น าทางสติปัญญา ที่ควรท าการวิจัยให้มีรูปแบบ และการจัดการที่ดี 
สามารถกล่อมเกลาให้คนในสังคมมีจิตใจที่พัฒนาให้ดีขึ้นได้แล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะบางเบาลงเรื่อง
นี้เป็นปัญหาที่ควรจะท าการศึกษารูปแบบการส่งเสริมการศึกษาของพระสังฆาธิการ แล้วน าไปก าหนด
แนวทางในการส่งเสริม ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีการด าเนินชีวิตที่อยู่ในหลักของศีลธรรมอันดี
และก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมต่อไป 
 ปัญหาของการศึกษาคณะสงฆ์นั้น เกิดจากความไม่เป็นเอกภาพ ขาดผู้รับผิดชอบโดยตรง 
คือผู้ปกครองวัดเช่นเจ้าอาวาส เจ้าคณะปกครองตั้งแต่ระดับเจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ และเจ้า
คณะจังหวัดไม่มีการสนับสนุนอย่างชัดเจนในการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี แผนกธรรม
และแผนกธรรมศึกษา ขาดทั้งงบประมาณ ขาดแคลนครูบาอาจารย์ ขาดบุคลากรทางการสอน  
                                                           

   ๔นายเสริมศิลป์ จูไธสง, พระมหาสิมรัตน์ สิริธมฺโม, ผศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์, นางชลธิชา จิรภัคพงศ์,  
การประเมินการใช้หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมช้ันตรี โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม จังหวัดแพร่ , 
รายงานการวิจัย, (รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๑๐. 
  ๕พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), โรงเรียนวิถีพุทธเพ่ือสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๒๐. 
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ขาดมาตรฐานทางวิชาการ หลักสูตรที่มีอยู่ก็ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน 
พระภิกษุสามเณรยังรอการสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ จากผู้ปกครองสงฆ์อยู่ ดังนั้นการส่งเสริม
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกธรรมศึกษา จึงเป็นปัญหาที่รอการแก้ไข 
   ดังนั้นภารกิจทางการศึกษาท่ีต้องท าคือ การสร้างประชากรที่มีคุณภาพให้กับประเทศและ
คณะสงฆ์จะต้องสร้างบุคคลากรทางการศึกษาขึ้นมาให้มีคุภาพด้วยการปฏิรูปการศึกษาจัดให้การศึกษา 
แก่ศาสนทายาทของคณะสงฆ์ สภาพการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยทั้งฝ่ายพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 
และแผนกบาลี มักจะประสบปัญหาในลักษณะที่คล้ายคลึงกันในหลายๆ ด้าน เช่น ปัญหาที่เกิดจาก
มาตรฐานของหลักสูตร ครูผู้สอน กระบวนการการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ์การสอน และการ
วัดผลและประเมินผล ทั้ง ๕ ด้านเป็นแนวทางในการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และแผนกบาลี 
ในประเด็นปัญหาดังกล่าวอันจะเป็นผลดีต่อการจรรโลงพระพุทธศาสนาสืบต่อไป๖  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษารูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัด
ชลบุรี เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม และจะน ามาพัฒนารูปแบบการ
ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมใหม ่เพ่ือให้เหมาะสมกับพระสังฆาธิการในฐานะเป็นผู้หล่อหลอมคน
ในสังคมให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม พระสังฆาธิการสามารถน าคนในสังคมไปสู่ความเจริญทางปัญญาได้
โดยวิถีทางที่เหมาะสม และมีหลักเกณฑ์วิธีที่จะท าให้พระสังฆาธิการเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริง 
ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงบทบาทเก่าขึ้นมาพัฒนาเป็นในรูปแบบใหม่ ให้เหมาะสมกับสภาพการสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป การจะเริ่มบทบาทใหม่หรือปรับปรุงบทบาทเก่าขึ้นมาในรูปแบบใหม่ด้วยวิธีการอย่าง 
ไรบ้างนั้นผู้วิจัยเห็นว่าสมควรที่จะต้องศึกษาให้ออกมาเป็นรูปแบบที่ชัดเจนท าให้ชาวบ้านเกิดความรู้สึก
เคารพและเลื่อมใสศรัทธาว่า พระสังฆาธิการเป็นผู้น าด้านสติปัญญาอย่างแท้จริง๗ 
 
๑.๒ ค าถามวิจัย 
 ๑.๒.๑ สภาพปัจจุบันและปัญหาการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี เป็นอย่างไรบ้าง 
 ๑.๒.๒ องค์ประกอบของการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี มีอะไรบ้าง 
  ๑.๒.๓ รูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี ควรเป็นอย่างไร 
 
๑.๓ วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของจังหวัด
ชลบุรี 
 ๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของจังหวัดชลบุรี 
 ๑.๓.๓ เพ่ือเสนอรูปแบบการส่งเสริมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของจังหวัดชลบุรี 
 
 

                                                           

  ๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒. 
  ๗พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), สถาบันสงฆ์ในสังคมไทย, หนังสือชุดหลักธรรมเฉลิมพระเกียรติ
เล่ม ๕๓/๖๐, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๓), หน้า ๓๐-๓๑. 
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๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 
  ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี” เป็น
การวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตในการศึกษาไว้ ๔ ด้าน คือ 
ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตด้านตัวแปร ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ขอบเขตด้าน
ระยะเวลา ดังนี้ 
 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
      การวิจัยครั้งนี้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ “รูปแบบการส่งเสริมการ 
ศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี” ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม  
แผนกธรรมและแผนกบาลี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒๘ ทั้ง ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านหลักสูตร ๒) ด้านครูผู้สอน 
๓) ด้านกระบวนการเรียนการสอน ๔) ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน ๕) การวัดผลและการประเมินผล   
โดยใช้กระบวนการแบบบูรณาการด้วยหลักธรรมในพระพุทธศาสนาและ  
  หลักพุทธธรรม อิทธิบาท ๔  
   ๑. ฉันทะ : พอใจในสิ่งนั้น  
   ๒. วิริยะ : เพียรประกอบในสิ่งนั้น 
   ๓. จิตตะ : เอาใจใส่ในสิ่งนั้นไม่วางธุระ 
   ๔. วิมังสา : หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น๙ 
 ทฤษฎีการบริหาร PDCA 
   P = Plan : วางแผน 
   D = Do : ปฏิบัติตามแผน 
   C = Check : ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน 
   A = Act : ปรับปรุงแก้ไข๑๐ 
    SWOT Analysis 
   S = Strength : จุดแข็ง  
      W = Weakness : จุดอ่อน 
     O = Opportunity : โอกาส 
    T = Threat : อุปสรรค 
 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร 
     งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Analysis) กับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) มุ่งศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวกับรูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี  ประกอบด้วยเรื่องสภาพปัญหา 

                                                           

  ๘นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์, แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก 
ธรรมและแผนกบาลี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๘), หน้า ๗.  
  ๙ส . ม. ๑๙/๗๐๗๕/๒๙๔. 
  ๑๐สุธาสินี โพธิจันทร์, PDCA หัวใจส าคัญของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 
http://www.ftpi.or.th/2015/2125 [๒๑ มกราคม ๒๕๖๑]. 
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และอุปสรรคในการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม แนวทางในการส่งเสริมการศึกษารูปแบบการ
ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี เป็นต้น 
    ๑) ตัวแปรต้น (Independent Vairables) คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์
เชิงลึก ได้แก่ สถานภาพ เพศ อายุ และระดับการศึกษา 
 ๒) ตัวแปรตาม (Dependent Vairables) คือ ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการเกี่ยว   
กับรูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี ทั้ง ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านหลักสูตร      
๒) ด้านครูผู้สอน ๓) ด้านกระบวนการเรียนการสอน ๔) ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน ๕) การวัดผลและ
การประเมินผล 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้านประชากร (ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ) 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการวิจัย เรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม

จังหวัดชลบุรี” มี ๒ กลุ่ม คือ 
๑) ผู้ให้ข้อมูลหลักด้านการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กลุ่มพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะ     

ผู้ปกครองสงฆ์ ในจังหวัดชลบุรี จ านวน ๑๕ รูป 
๒) ผู้ให้ข้อมูลหลักด้านการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กลุ่มพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสใน

จังหวัดชลบุรี จ านวน ๑๗ รูป 
 ๑.๔.๔ ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาด้านพ้ืนที่ไว้ คือ เขตปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดชลบุรี 
 ๑.๔.๕ ขอบเขตด้านระยะเวลา 
   การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ด าเนินการศึกษาวิจัยตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือน 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รวมระยะเวลา ๑๐ เดือน 
  
๑.๕ วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี” ผู้วิจัยได้
ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์
ที่สุด ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
 ๑.๕.๑ รูปแบบการวิจัย 
  การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี” เก็บข้อมูล
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการและ 
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จ านวน ๓๒ รูป และสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group               
Discussion) จ านวน ๑๔ รูป/คน 
 ๑.๕.๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
  การศึกษางานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี”
ผู้วิจัยได้ก าหนดเลือกผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key Informents) จากผู้ที่มีคุณลักษณะสอดคล้องกับสาระ  
ส าคัญของการวิจัย ประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูลการให้สัมภาษณ์เชิงลึก แบบสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth       
Interview) จ านวน ๓๒ รูป  
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๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
 รูปแบบ หมายถึง วิธีการบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ตามขอบข่ายภาร 
กิจการบริหาร และจัดการศึกษา ทั้ง ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านหลักสูตร ๒) ด้านครูผู้สอน ๓) ด้านกระบวน 
การเรียนการสอน ๔) ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน ๕) การวัดผลและการประเมินผลโดยน าหลักธรรมา   
ภิบาลตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาก าหนดเป็นแนวทางในการบริหารงานแต่ละด้าน ซึ่งสอดคล้อง
กับรูปแบบ ให้แสดงออกมาเป็นรูปธรรมในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น กระบวนการส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณร กระบวนการจัดส่งให้ถึงสถานศึกษา ส่งเสริมความเข็มแข็งแก่
ผู้เรียน เช่นการให้รางวัล การสร้างแรงจูงใจ ให้ก าลังใจแก่พระภิกษุสามเณรผู้ก าลังศึกษาที่แสดง
ออกมาในลักษณะของความจริงใจในการส่งเสริมการศึกษา ซึ่งผู้ศึกษาสามารถเข้าใจได้ถึงความจริงใจ
ในการส่งเสริมการศึกษาของพระสังฆาธิการ  
 การส่งเสริมการศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรของการศึกษาคณะสงฆ์ 
คือการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เป็นการศึกษาเล่าเรียนค าสั่ง  
สอนของพระพุทธเจ้า เพ่ือปลูกฝั่งความประพฤติทางกาย วาจา และจิตใจ โดยกระบวนการเรียนรู้ทั้ง 
๕ ด้าน คือ ๑) ด้านหลักสูตร ๒) ด้านครูผู้สอน ๓) ด้านกระบวนการเรียนการสอน ๔) ด้านสื่ออุปกรณ์
การสอน ๕) การวัดผลและการประเมินผล  
 พระปริยัติธรรม หมายถึง การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี ของคณะสงฆ์ 
แผนกธรรมมี ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับนักธรรมชั้นตรี ระดับนักธรรมชั้นโท และระดับนักธรรมชั้นเอก 
แผนกบาลีมี ๙ ระดับ ได้แก่ ประโยค ๑-๒ ถึงประโยค ป.ธ. ๓-๙ 
 หลักพุทธธรรม หมายถึง หลักพุทธธรรม อิทธิบาท ๔ ประการ คือ ๑) ฉันทะ พอใจในสิ่ง
นั้น ๒) วิริยะ เพียรประกอบในสิ่งนั้น ๓) จิตตะ เอาใจใส่ในสิ่งนั้นไม่วางธุระ ๔) วิมังสา หมั่นตริตรอง
พิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น ส าหรับน ามาบูรณาการส่งเสริมการศึกษาของพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี  
 
๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
  ๑.๗.๑ ได้ทราบสภาพปัจจุบันและปัญหาการศึกษาพระปริยัติธรรมของจังหวัดชลบุรี 
  ๑.๗.๒ ได้ทราบองค์ประกอบของการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของจังหวัดชลบุรี 
 ๑.๗.๓ ได้ทราบรูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของจังหวัดชลบุรี 
 ๑.๗.๔ องค์ความรู้ที่ได้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี และคณะสงฆ์ภาคอ่ืนๆ ต่อไป  
 
 



 

 
บทท่ี ๒ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ “รูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี” ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
มีรายระเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ  
  ๒.๒ การส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม 
 ๒.๓  ทฤษฎีการบริหาร PDCA 
 ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับพระสังฆาธิการ 
  ๒.๕ หลักพุทธธรรม   
 ๒.๖  บริบทพื้นที่วิจัย 
  ๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
  ๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย   
  
๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ 
  รูปแบบเริ่มจากกระบวนการในการศึกษาหรือส ารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การสร้างรูปแบบ 
น าไปสู่รูปแบบที่เหมาะสม มีการวิเคราะห์รูปแบบที่ใช้ได้จริง และขั้นตอนสุดท้ายคือการสรุปและน า 
เสนอรูปแบบ ในงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยจึงได้ทบทวนแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบไว้ ดังนี้ 
 ค าว่ารูปแบบตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นค านาม หมายถึงรูป
ที่ก าหนดขึ้นเป็นหลักหรือเป็นแนวซึ่งเป็นที่ยอมรับ เช่น รูปแบบร้อยกรอง; (ศิลปะ) สิ่งที่แสดงให้เห็นว่า
เป็นเช่นนั้นๆ อย่างรูปคน รูปบ้าน รูปปลา รูปใบไม้ เช่น รูปแบบผู้หญิง รูปแบบเป็ด รูปแบบวัด๑๑ ใน
ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “Model” แปลว่า รูปแบบ ต้นแบบ แบบแผน แบบจ าลอง เป็นต้น รูปแบบหรือ 
ตัวแบบเป็นแนวความคิดเชิงนามธรรมในทางทฤษฎีก็ได้และยังเป็นแนวทาง แบบแผน หลักการหรือ
คุณลักษณะทางการปฏิบัติในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ในสังคมก็ได้ ในทางวิชาการการน าเสนอ
ตัวแบบมีได้หลากหลายรูปแบบ โดยอาจน าเสนออย่างเป็นชุดขององค์ประกอบ และแสดงความเชื่อม 
โยงอย่างเป็นองค์รวม หรือน าเสนอองค์ประกอบอย่างมีนัยยะส าคัญสูงหรือเป็นหัวใจของเรื่องก็ได้ 
 รูปแบบ หมายถึง วิธีการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ ตลอดทั้ง
จินตนาการที่มีต่อปรากฏการณ์ หรือเรื่องราวใดๆ ให้ปรากฏ โดยใช้การสื่อสารในลักษณะต่างๆ เช่น  
ภาพวาด ภาพเหมือน แผนภูมิ แผนผังต่อเนื่อง หรือสมการทางคณิตศาสตร์ ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย 
                                                           

  ๑๑ดร.ประเสริฐ ณ นคร, ประธานคณะกรรมการช าระพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทนานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๙๖๕. 
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และในขณะเดียวกันก็สามารถน าเสนอเรื่องราว หรือประเด็นต่างๆ ได้อย่างกระชับภายใต้หลักการ 
อย่างมีระบบ๑๒ 
 รูปแบบ เป็นรูปธรรมของความคิดที่เป็นนามธรรม ซึ่งบุคคลแสดงออกมาในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง เช่น เป็นค าอธิบายเป็นแผนผังไดอะแกรมหรือแผนภาพ เพ่ือช่วยให้ตนเองและบุคคลอ่ืน
สามารถเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น ใช้เป็นเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใช้ในการสืบสอบหาคาตอบความรู้ 
ความเข้าใจในปรากฏการณ์ทั้งหลาย๑๓ 
 รูปแบบ หมายถึง ตวัแทนที่สร้างขึน้เพ่ืออธิบายพฤติกรรมของลักษณะบางประการของสิ่งที่ 
เป็นจริงอย่างหนึ่ง หรือเป็นเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใช้ในการหาความรู้ความเข้าใจปรากฏการณ์๑๔ 
รูปแบบหมายถึงแบบจ าลองอย่างง่ายหรือย่อส่วนของปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ผู้เสนอรูปแบบดังกล่าวได้
ศึกษาและพัฒนาขึ้นมาเพ่ือแสดงหรืออธิบายปรากฏการณ์ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นหรือในบางกรณีอาจจะใช้
ประโยชน์ในการท านายปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนอาจใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งต่อไปเป็นสิ่งที่สร้างหรือพัฒนาขึ้นจากแนวคิดทฤษฎี ที่ได้ศึกษามาของผู้สร้างเองเพ่ือถ่าย 
ทอดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ โดยใช้สื่อที่ท าให้เข้าใจได้ง่าย กระชับ ถูกต้อง และสามารถตรวจ 
สอบเปรียบเทียบกับปรากฏการณ์จริงได้ การพัฒนารูปแบบจึงเป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นที่จะน าผลการวิจัย
มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพ่ิมคุณภาพ ประสิทธิภาพ การท างานปกติในองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ 
โดยอาศัยยุทธศาสตร์ วิธีการหรือเทคนิคต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะธรรมชาติของงานหรือหน่วยงาน
นั้นๆ๑๕ รูปแบบหมายถึงโครงสร้างที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหรือตัวแปรต่างๆ สามารถ
ใช้รูปแบบอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ที่มีในปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือในรูปแบบ 
ต่างๆ อธิบายถึงล าดับขั้นตอนขององค์ประกอบหรือกิจกรรมในระบบ๑๖ รูปแบบอาจเป็นเพียงการจ าลอง 
ของจริงหรืออาจมีลักษณะเป็นทฤษฏี หรืออาจเป็นการเชื่อมโยงทฤษฏีสู่รูปธรรมของการปฏิบัติได้๑๗ 
รูปแบบเป็นการน าทฤษฏีแนวทางกรอบแนวคิดมาพัฒนา เพ่ือให้สามารถแปลความหมายของ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ได้   

                                                           

  ๑๒เยาวดี วิบูลย์ศรี, การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๒๗. 
  ๑๓ทิศนา เขมมณี, ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๒๑๘. 
  ๑๔ทิศนา แขมณี, ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ.
(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๑๒๓. 
  ๑๕ขวัญนภา สุขคร, ความหมายของการวิจัย, (ล าปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ล าปาง, 
๒๕๕๔), หน้า ๗๔. 
   ๑๖บุญชม ศรีสะอาด, วิจัยเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน์, ๒๕๔๗), หน้า ๔๗.       
 ๑๗ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ, โครงการวิจัยรูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณา
การส าหรับเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา, รายงานการวิจัย (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ, ๒๕๔๘), หน้า ๓๒. 



๑๐ 
 

 

  รูปแบบ หมายถึง ชุดของทฤษฎีที่ผ่านการทดสอบความแม่นตรงและความน่าเชื่อถือ
สามารถระบุและพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยวิธีทางคณิตศาสตร์หรือทางสถิติได้ด้วย๑๘  
รูปแบบเป็นนามธรรมของจริงหรือภาพจ าลองของสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะจะมีตั้งแต่
รูปแบบไงง่ายไปจนถึงรูปแบบที่มีความสลับซับซ้อนมากๆ และมีทั้งรูปแบบเชิงกายภาพที่เป็นแบบ  
จ าลองของวัตถุ๑๙ รูปแบบไม่ว่าคือรูปของความจริงของปรากฏการณ์ซึ่งแสดงด้วยข้อความจ านวนหรือ
ภาพด้วยการลดทอนเวลาและที่จะท าให้เข้าใจความจริงของปรากฏการณ์ได้ดียิ่งขึ้นหรือตัวแทนของ
การใช้แนวความคิดของโปรแกรมที่ก าหนดเฉพาะ รูปแบบคือรูปย่อที่เลียนแบบความสัมพันธ์ของ
ปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยจัดระบบความคิดในเรื่องนั้นให้ง่ายขึ้น
และเป็นระเบียบสามารถเข้าใจลักษณะส าคัญของปรากฏการณ์นั้นได้๒๐ รูปแบบ เป็นแบบอย่างของสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งเผื่อเป็นแนวทางในการสร้างหรือท าซ้ า เป็นตัวอย่างเพ่ือการเรียนเช่นตัวอย่างในการออก
เสียงภาษาต่างประเทศเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนเป็นต้น เป็นแผนภูมิหรือรูปสามมิติซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งหรือหลักการหรือแนวคิด เป็นชุดของปัจจัยหรือตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันซึ่ง
รวมกันเป็นตัวประกอบและเป็นสัญลักษณ์ทางระบบสังคมอาจจะเขียนออกเป็นสุดทางคณิตศาสตร์
หรือบรรยายเป็นภาษาก็ได้๒๑ รูปแบบอาจเป็นเพียงการจ าลองของจริงหรืออาจเป็นทฤษฎีหรืออาจ
เป็นการเชื่อมโยงทฤษฎีสู่รูปธรรมของการปฏิบัติงาน๒๒ รูปแบบ หมายถึง วิธีการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ได้ถ่ายทอดความคิดความเข้าใจและจินตนาการที่มีต่อสิ่งใด  ๆให้ปรากฏโดยใช้การสื่อสารที่เข้าใจได้ง่าย 
เช่น ภาพวาด ภาพเหมือนแผนที่หรือสมการทางคณิตศาสตร์ โดยสามารถน าเสนอประเด็นต่างๆ  ได้ 
กระชับภายใต้หลักการอย่างมีระบบ๒๓ รูปแบบหมายถึง แบบจ าลองอย่างง่ายๆ ในเรื่องปรากฏการณ์
ต่างๆ ที่ผู้เสนอได้ศึกษาและพัฒนาขึ้นเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งและควรแสดงความ 
สัมพันธ์ของตัวแปรหรือปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องกันด้วย๒๔ 
   สรุปได้ว่า รูปแบบ คือ การก าหนดขึ้นโดยมีหลักการ แบบแผนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ
มนุษย์ หรือสังคมตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาก าหนดเป็นแนวทางในการด าเนินการแต่ละด้าน

                                                           

  ๑๘ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์, การก าหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ : ทฤษฎีและการประยุกต์, 
(กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, ๒๕๔๐), หน้า ๒๓. 
  ๑๙Tosi, H.L. and Carroll, S.J., Management. (New York : John Wiley & Sons, 1982), p. 63.  
  ๒๐สุบรรณ์ พันธวิศวาส และชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์, ระเบียบวิธีเชิงปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียน 
สโตร์, ๒๕๔๒), หน้า ๗๗. 
  ๒๑Good, C.V. Dictionary of Education, (New York : McGraw-Hill, 1993), p. 375. 
  ๒๒ศิริชัย กาญจนวาสี, ทฤษฎีการประเมิน, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา ลัย, ๒๕๔๗), 
หน้า ๑๒๗. 
  ๒๓เยาวดี วิบูลย์ศรี, การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์                                   
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๕๙. 
  ๒๔ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช, การน าเสนอรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในโรงเรียนเอกชน  
ประเภทสามัญศึกษา, (พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๔๔), หน้า ๑๕. 



๑๑ 
 

 

ของความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างทางสังคมที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันขององค์ประกอบอย่างมีนัยยะ
ส าคัญ 
  ๒.๑.๑ ประเภทของรูปแบบ 
  รูปแบบตามแนวคิด หลักการหรือทฤษฎีซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบนั้นๆ และได้
แบ่งกลุ่มรูปแบบประเภทต่างออกไป ดังนี้ 

รูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์นั้น ได้แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ  
๑. Analogue Model เป็นรูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปมัยเทียบเคียงปรากฏการณ์ทั้งที่เป็น

รูปธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม เช่นรูปแบบในการท านายจ านวนนักเรียน
ที่จะเข้าสู่ระบบโรงเรียน ซึ่งอนุมานแนวคิดมาจากการเปิดน้ าเข้าและปล่อยน้ าออกจากถัง นักเรียนที่
จะเข้าสู่ระบบเปรียบเทียบได้กับน้ าที่เปิดออกจากถัง ดังนั้นนักเรียนที่คงอยู่ในระบบจึงเท่ากับนักเรียน
ที่เข้าสู่ระบบลบด้วยนักเรียนที่ออกจากระบบ เป็นต้น 

๒. Semantic Model เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏ 
การณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพ่ือให้เห็นโครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบ และ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้น ๆ 

๓. Mathematical Model เป็นรูปแบบที่ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นสื่อในการแสดง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ รูปแบบประเภทนี้นิยมใช้กันทั้งในสาขาจิตวิทยา และศึกษาศาสตร์รวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ทั้งการบริหารการศึกษาด้วย 

๔. Causal Model เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิคที่เรียกว่า Path Analysis และ
หลักการสร้าง Semantic Model โดยการน าเอาตัวแปรต่างๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลที่เกิดขึ้น 
เช่น The Standard Deprivation Model ซึ่งเป็นรูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพทาง
เศรษฐกิจสังคมของบิดา มารดา สภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีบ้าน และระดับสติปัญญาของเด็ก เป็น
ต้น๒๕ นอกจากนี้รูปแบบยังแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 

๑. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) จ าแนกออกเป็น 
 ๑.๑ รปูแบบคล้ายจริง (Iconic Model) มีลักษณะคล้ายของจริง เช่นเครื่องบินจ าลอง      

หุ่นไล่กา หุ่นตามร้านตัดเสื้อผ้า 
 ๑.๒ รูปแบบเสมือนจริง (Analog Model) มีลักษณะคล้ายปรากฏการณ์จริง เช่นการ  

ทดลองทางเคมีในห้องปฏิบัติการก่อนจะท าการทดลอง เครื่องบินจ าลองที่บินได้ หรือเครื่องฝึกหัดบิน 
เป็นต้น รูปแบบชนิดนี้มีความใกล้เคียงความจริงมากกว่าแบบแรก 

๒. รูปแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Model) จ าแนกออกเป็น 
 ๒.๑ รปูแบบขอ้ความ (Verbal model) หรือรปูแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Model)             

เป็นการใช้ข้อความปกติธรรมดาในการอธิบายโดยย่อ เช่น ค าพรรณนาลักษณะงาน ค าอธิบายรายวิชา
เป็นต้น Bertalanffy (เบอทาเลนฟ่ี) ผู้สร้างทฤษฎีระบบกล่าวว่าการมีรูปแบบข้อความนั้นแม้บางครั้ง
                                                           

   ๒๕Keeves, P. J., Educational Research Methodology and measurement : An Inter-                 
national Handbook Oxford, (England : Pergamon Press, 1988), pp. 561-565. 



๑๒ 
 

 

จะเข้าใจยาก แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีรูปแบบเสียเลย เพราะอย่างน้อยก็เป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบประ 
เภทอ่ืนต่อไป 

 ๒.๒ รูปแบบทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) หรือรูปแบบเชิงปริมาณ 
(Quantitative Model) เช่น สมการและโปรแกรมเชิงเส้น เป็นต้น แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท๒๖ คือ 

๑. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) จ าแนกออกเป็น 
 ๑.๑ รูปแบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Model of) เช่น รูปแบบเครื่องบินที่สร้างเหมือนจริง 

แต่มีขนาดย่อ 
 ๑.๒ รูปแบบส าหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Model for) เป็นรูปแบบจ าลองที่ออกแบบไว้เพ่ือ

เป็นต้นแบบผลิตสินค้า ต้องสร้างรูปแบบเท่าของจริงขึ้นมาก่อนแล้วจึงผลิตสินค้าตามรูปแบบนั้น 
๒. รูปแบบเชิงแนวคิด (Conceptual Model) จ าแนกออกเป็น 
 ๒.๑ รูปแบบเชิงแนวคิดของสิ่งหนึ่งสิ่งใด (Conceptual Model of) เป็นรูปแบบหรือ

แบบจ าลองที่สร้างขึ้นโดยจ าลองมาจากทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว เช่น รูปแบบที่สร้างมาจากทฤษฎีการคงอยู่
ของนักเรียนในโรงเรียน เป็นต้น 

 ๒.๒ รูปแบบเชิงแนวคิดเพ่ือสิ่งหนึ่งสิ่งใด (Conceptual Model for) เป็นรูปแบบที่
สร้างข้ึนมาเพ่ืออธิบายทฤษฎี หรือ ปรากฏการณ์ เช่นรูปแบบที่สร้างขึ้นจากทฤษฎีการคัดสรรตามธรรม 
ชาติเพ่ือน าไปอธิบายทฤษฎีการคงอยู่ของนักเรียนในโรงเรียน เป็นต้นจากการศึกษาประเภทของรูปแบบ  
ออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

๑. รูปแบบเชิงปฏิบัติ (Practical Model or Model of) รปูแบบประเภทนี้เป็นแบบจ าลอง     
ทางกายภาพ เช่น แบบจ าลองรถยนต์ เครื่องบิน ภาพจ าลอง 

๒. รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model or Model of) เป็นแบบจ าลองที่สร้างขึ้นจาก 
กรอบความคิดที่มีทฤษฎีเป็นพ้ืนฐาน ตัวทฤษฎีเองไม่ใช่รูปแบบหรือแบบจ าลองเป็นตัวช่วยให้เกิดรูป    
แบบที่มีโครงสร้างต่างๆ ที่สัมพันธ์กัน 

รูปแบบตามแนวคิดหรือทฤษฎี สามารถแบ่งรูปแบบการสอนเอาไว้ ๔ รูปแบบ๒๗ คือ 
  ๑. Information-Processing Models เป็นรูปแบบการสอนที่ยึดหลักความสามารถใน
กระบวนการประมวลข้อมูลของผู้เรียน และปรับปรุงวิธีการจัดการกับข้อมูลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   ๒. Personal Models รูปแบการสอนที่จัดไว้ในกลุ่มนี้ให้ความส าคัญกับปัจเจกบุคคลและ
การพัฒนาบุคคลเฉพาะราย โดยมุ่งเน้นกระบวนการจัดระบบปฏิบัติต่อสรรพสิ่ง (Reality) ทั้งหลาย 
  ๓. Social Interaction Models เป็นรูปแบบที่ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและบุคคลต่อสังคม 

                                                           

  ๒๖วาโร เพ็งสวัสดิ์, ผศ.ดร., “การวิจัยพัฒนารูปแบบ”, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ปีที่ ๒, 
ฉบับท่ี ๔ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๓): ๓-๑๖. 
  ๒๗Joyce and Well, อ้างใน บุญชิต ช านิศาสตร์, “รูปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ”, วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๖), หน้า ๕๐. 



๑๓ 
 

 

   ๔. Behavior Models เป็นกลุ่มของรูปแบบการสอนที่ใช้องค์ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์
เป็นหลักในรูปแบบ จุดเน้นที่ส าคัญคือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สังเกตได้ของผู้เรียนมากกว่าการ
พัฒนาโครงสร้างจิตวิทยาและพฤติกรรมที่ไม่สามารถสังเกตได้ 

สรุปได้ว่า รูปแบบมีหลายประเภทด้วยกันเป็นสิ่งที่นักวิชาการหลากหลายสาขาวิชาคิดและ
สร้างข้ึนแตกต่างกันออกไป เช่น รูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์ ได้แก่ Analogue Model เป็น
รปูแบบที่ใช้การอุปมาอุปมัยเทียบเคียง Semantic Model เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อ Mathematical                 
Model เป็นรูปแบบที่ใช้สมการทางคณิตศาสตร์ Causal Model เป็นรูปแบบที่น าเอาตัวแปรต่างๆ มา
สัมพันธ์กันเชิงเหตุและผล เป็นต้น ตามตาราง ๒.๑ ดังนี้     

 
ตารางที ่๒.๑ สรุปรูปแบบ    
นักวิชาการ/หรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ทิศนา เขมมณี,  
(๒๕๔๕, หน้า ๒๑๘) 

รูปแบบ เป็นรูปธรรมของความคิดที่เป็นนามธรรม ซึ่งบุคคลแสดง
ออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

เยาวดี วิบูลย์ศรี,  
(๒๕๔๖, หน้า ๕๙) 

รูปแบบ หมายถึง วิธีการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ได้ถ่ายทอดความคิด
ความเข้าใจ ให้ปรากฏโดยใช้การสื่อสารที่เข้าใจได้ง่าย 

ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช, 
(๒๕๔๔, หน้า ๑๕) 

รูปแบบ หมายถึง ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ผู้เสนอได้ศึกษาและพัฒนาขึ้น
เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เก่ียวข้องกันด้วย 

Keeves, P. J.,  
(1988, pp. 561-565) 

๑. Analogue Model เป็นรูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปมัยเทียบเคียง 
    ปรากฏการณ์ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม 
๒. Semantic Model เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยาย 
๓. Mathematical Model เป็นรูปแบบที่ใช้สมการทางคณิตศาสตร์ 
    เป็นสื่อในการแสดงความสัมพันธ์ 
๔. Causal Model รูปแบบที่เรียกว่า Path Analysis   

ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์, 
(๒๕๔๐, หน้า ๒๓) 

รูปแบบ หมายถึง ชุดของทฤษฎีที่ผ่านการทดสอบความแม่นตรงและ
ความน่าเชื่อถือสามารถระบุและพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรโดยวิธีทางคณิตศาสตร์หรือทางสถิติ 

ขวัญนภา สุขคร,  
(๒๕๕๔, หน้า ๗๔) 

รูปแบบ เป็นการวิจัยที่มุ่ ง เน้นที่จะน าผลการวิจัยมาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมคุณภาพ ประสิทธิภาพ การท างานปกติในองค์กร
หรือหน่วยงานต่างๆ โดยอาศัยยุทธศาสตร์ วิธีการหรือเทคนิคต่างๆ 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับลักษณะธรรมชาติของงานหรือหน่วยงานนั้นๆ 

บุญชม ศรีสะอาด,   
(๒๕๔๗, หน้า ๔๗)       

รูปแบบหมายถึงโครงสร้างที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
หรือตัวแปรต่างๆ สามารถใช้รูปแบบอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบต่างๆ ล าดับขั้นตอนขององค์ประกอบหรือกิจกรรม 

  



๑๔ 
 

 

  ๒.๑.๒ รูปแบบการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน 
  การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ที่ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนา
ประจ าชาติมาแต่โบราณกาลปวงชนชาวไทยมากกว่าร้อยละ ๙๕ นับถือพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์
ทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ ตามโบราณราชประเพณี พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานชีวิตจิตใจและ
เป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยจึง มีอิทธิพลต่อคนไทยรอบดา้น๒๘ จนเกิดธรรมเนียมปฏิบัติ เช่นชายไทย 
ทุกคนมีประเพณีว่า ควรได้บวชเรียนก่อนมีครอบครัว การบวชเรียนมีความหมายอยู่ในตัวเองแล้วว่าเป็น
การเข้าถือเพศเป็นบรรพชิตในพระพุทธศาสนา และศึกษาพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดย  
ศึกษาจากพระไตรปิฎก เรียกว่าศึกษาพระปริยัติธรรม ใช้วัดเป็นศูนย์กลางการศึกษา มีพระสงฆ์เป็น
ผู้สอนให้กับลูกหลานของชาวบ้านสามารถรู้หนังสือ และมีบทบาทในการสอนประชาชนต่อไป๒๙ 
   การศึกษาพระปริยัติธรรมที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คันถธุระ เป็นหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์จะ 
ต้องสั่งสอนแก่ สัทธิวิหาริก และอันเตวาสิกของตน เพราะว่าพระอุปัชฌาย์เป็นเหมือนผู้ค้ าประกันตัวผู้
บวชต่อที่ประชุมสงฆ์ ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่อย่างไร และเมื่ออุปสมบทให้แล้วได้มีการอบรมข้อ    
วัตรปฏิบัติต่างๆ ที่อุปัชฌาย์และสัทธิวิหาริกพึงปฏิบัติต่อกันคือเหมือนพ่อปกครองลูก ใช้ระบบเคารพ
กันตามล าดับอาวุโส๓๐ เพ่ือให้พระภิกษุสามเณรผู้มีความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้ด ารง 
คงอยู่ในพระพุทธศาสนาด้วยดี เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปอย่างถูกต้อง คือขั้นปริยัติ ขั้นปฏิบัติ 
และข้ันปฏิเวธ๓๑ ในปัจจุบันระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ เรียกว่าวิชาการพระพุทธศาสนาเป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๒๗ มีคณะกรรมการศึกษา 
ของคณะสงฆ์มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย และก ากับดูแลวิชาการพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการศึกษาส าหรับ 
พระภิกษุสามเณร คือการจัดให้พระภิกษุสามเณรศึกษาตาม หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 
 ๒.๑.๓ รูปแบบการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม๓๒ 
  การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม หรือที่เรียกกันว่านักธรรม เกิดขึ้นตามพระด าริของ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นการเล่าเรียนพระธรรมวินัยในภาษาไทยเพ่ือให้
ภิกษุสามเณรผู้เป็นก าลังส าคัญของพระพุทธศาสนา สามารถเล่าเรียนพระธรรมวินัยได้สะดวกและทั่วถึง 
อันจะเป็นพื้นฐานน าไปสู่สัมมาปฏิบัติ ตลอดจนเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้กว้างไกลออกไป 

                                                           

 ๒๘ฟื้น ดอกบัว, พระพุทธศาสนากับคนไทย, (กรุงเทพมหานคร : ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๔๒), หน้า ๕๓. 
  ๒๙จ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง 
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๑๗๒. 
  ๓๐วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๒. 
  ๓๑วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑/๗๔๐. 
   ๓๒กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ธรรมศึกษาชั้นเอก, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๒), หน้า ๔๕. 



๑๕ 
 

 

  การศึกษาพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยแต่โบราณมา นิยมศึกษาเป็นภาษาบาลีที่เรียกว่า
การเล่าเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ยากส าหรับภิกษุสามเณรทั่วไปจึงปรากฏว่าภิกษุสามเณร
ที่มีความรู้ในพระธรรมวินัยอย่างท่ัวถึงมีจ านวนน้อย เป็นเหตุให้สังฆมณฑลขาดแคลนพระภิกษุผู้มีความรู้ 
ความสามารถที่จะช่วย กิจการพระศาสนาทั้งในด้านการศึกษา การปกครอง และการแนะน าสั่ งสอน  
ประชาชน ดังนั้น สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส จึงได้ทรงพระด าริวิธีการเล่าเรียน 
พระธรรมวินัยในภาษาไทยขึ้น ส าหรับสอนภิกษุสามเณรวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นครั้งแรกนับแต่ทรงรับ
หน้าที่ปกครองวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๕ เป็นต้นมาโดยทรงก าหนดหลักสูตรการสอนให้พระ 
ภิกษุสามเณรได้เรียนรู้พระพุทธศาสนา ทั้งด้านหลักธรรม พุทธประวัติและพระวินัย ตลอดถึงหัดแต่ง
แก้กระทู้ธรรม๓๓ 
  เมื่อทรงเห็นว่าการเรียนการสอนพระธรรมวินัยเป็นภาษาไทยดังนี้ได้ผลท าให้ภิกษุสามเณร 
มีความรู้กว้างขวางขึ้น เพราะเรียนรู้ได้ไม่ยาก จึงทรงด าริที่จะขยายแนวทางนี้ไปยังภิกษุสามเณรทั่วไป 
ประกอบกับใน พ.ศ.๒๔๔๘ ประเทศไทยเริ่มมีพระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร ซึ่งภิกษุทั้งหมดจะได้รับการ 
ยกเว้น ส่วนสามเณรจะยกเว้นให้เฉพาะสามเณรผู้รู้ธรรม ทางราชการได้ขอให้คณะสงฆ์ช่วยก าหนดเกณฑ์
ของสามเณรผู้รู้ธรรม สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ จึงทรงก าหนดหลักสูตรองค์สามเณรรู้ธรรมขึ้น ต่อมา
ได้ทรงปรับปรุงหลักสูตรขององค์สามเณรรู้ธรรมนั้นเป็น “องค์นักธรรม” ส าหรับภิกษุสามเณรชั้นนวกะ   
(คือผู้บวชใหม่) ทั่วไป ได้รับพระบรมราชานุมัติ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๔ และโปรดให้จัดการ
สอบในส่วนกลางขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน โดยใช้วัดบวรนิเวศวิหาร วัดมหาธาตุ และ
วัดเบญจมบพิตร เป็นสถานที่สอบ การสอบครั้งแรกนี้ มี ๓ วิชาคือ ธรรมวิภาคในนวโกวาท แต่งความ
แก้กระทู้ธรรม และแปลภาษามคธเฉพาะท้องนิทานในอรรถกถาธรรมบท 
  พ.ศ.๒๔๕๕ ทรงปรับปรุงหลักสูตรองค์นักธรรม ให้เหมาะสมส าหรับภิกษุสามเณรทั่วไปจะ
เรียนรู้ได้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยแบ่งหลักสูตรเป็น ๒ อย่าง คืออย่างสามัญเรียนวิชาธรรมวิภาค พุทธประวัติ  
และเรียงความแก้กระทู้ธรรม อย่างวิสามัญ เพ่ิมแปลอรรถกถาธรรมบท มีแก้อรรถบาลีไวยากรณ์และ
สัมพันธ์ และวินัยบัญญัติที่ต้องสอบทั้งผู้ที่เรียนอย่างสามัญและวิสามัญ พ.ศ.๒๔๕๖ ทรงปรับปรุงหลัก 
สูตรองค์นักธรรมอีกครั้งหนึ่ง โดยเพิ่มหลักธรรมหมวดคิหิปฏิบัติเข้าในส่วนของธรรมวิภาคด้วย เพ่ือให้
เป็นประโยชน์ในการครองชีวิตฆราวาส หากภิกษุสามเณรรูปนั้นๆ มีความจ าเป็นต้องลาสิกขาออกไป
ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง เรียกว่านักธรรมชั้นตรี การศึกษาพระธรรมวินัยแบบใหม่นี้ได้รับความนิยมจากหมู่ 
พระภิกษุสามเณรอย่างกว้างขวาง และแพร่หลายไปอย่างรวดเร็วเพียง ๒ ปีแรกก็มีภิกษุสามเณรสมัคร
เข้าสอบสนามหลวงเกือบพันรูป เมื่อทรงเห็นว่าการศึกษานักธรรมอ านวยคุณประโยชน์แก่พระศาสนา
และภิกษุสามเณรทั่วไป ในเวลาต่อมาจึงทรงพระด าริขยายการศึกษานักธรรมให้ทั่วถึงแก่ภิกษุทุกระดับ
คือ ทรงตั้งหลักสูตรนักธรรมชั้นโท ส าหรับภิกษุชั้นมัชฌิมะ คือมีพรรษาเกิน ๕ แต่ไม่ถึง ๑๐ และนัก 
ธรรมชั้นเอก ส าหรับภิกษุชั้นเถระ คือมีพรรษา ๑๐ ขึ้นไป ดังที่เป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
คณะสงฆ์สืบมาตราบถึงทุกวันนี้ 
                                                           

  ๓๓ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง, เร่ืองสอบธรรมของสนามหลวงแผนกธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๔), หน้า ๓๕๗. 



๑๖ 
 

 

   ต่อมา พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้าวัดราชบพิธฯ ทรง
พิจารณาเห็นว่าการศึกษานักธรรมมิได้เป็นประโยชน์ต่อภิกษุสามเณรเท่านั้น แม้ผู้ที่ยังครองฆราวาส
วิสัยก็จะได้รับประโยชน์จากการศึกษานักธรรมด้วย โดยเฉพาะส าหรับเหล่าข้าราชการครู จึงตั้ง
หลักสูตรนัก ธรรมส าหรับฆราวาสขึ้น เรียกว่า “ธรรมศึกษา” มีครบทั้ง ๓ ชั้น คือ ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก 
ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับหลักสูตรนักธรรมของภิกษุสามเณร เว้นแต่วินัยบัญญัติที่ทรงก าหนดใช้เบญจศีล
เบญจธรรมและอุโบสถศีลแทน ได้เปิดสอบธรรมศึกษาตรีครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๒๓๔ และเปิดสอบ
ครบทุกชั้นในเวลา ต่อมามีฆราวาสทั้งหญิงและชายเข้าสอบเป็นจ านวนมาก นับเป็นการส่งเสริม
การศึกษาพระพุทธ ศาสนาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  
   องค์นักธรรม 
  ในปี พ.ศ.๒๔๕๕ นั้น สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ จึงทรงปรับปรุงหลักสูตรองค์สามเณรรู้ธรรม 
ขึ้นใหม่ โดยจัดเป็น ๒ อย่าง ตามแนวพระด าริดังกล่าวแล้วคือ๓๕ 
  ๑ อย่างสามัญ แบ่งเป็น ๒ ประโยค  
   ประโยค ๑.ธรรมวิภาค กับเรียงความแก้กระทู้ธรรม ไม่ต้องชักที่มาประโยค ๒.พุทธ
ประวัติย่อ กับเรียงความแก้กระทู้ธรรม ชักท่ีมาในหนังสือไทย 
  ๒ อย่างวิสามัญ แบ่งเป็น ๒ ประโยค  
   ประโยค ๑ เพ่ิมอรรถกถาธรรมบท มีแก้อรรถด้วย 
    ประโยค ๒ เพ่ิมบาลีไวยากรณ์และสัมพันธ์ 
  อย่างสามัญ จะจัดทั่วไปเป็นแบบเดียวกันทั้งในกรุงในหัวเมือง ผู้สอบได้อย่างสามัญเพียง
ประโยค ๑ ได้รับยกเว้นเกณฑ์ทหาร สอบได้ทั้ง ๒ ประโยค เป็นนักธรรม ๒ ประโยค 
  อย่างวิสามัญ จะจัดเฉพาะในกรุงเทพฯ ผู้สอบได้อย่างวิสามัญทั้ง ๒ ประโยค ได้เป็นเปรียญ 
๒ ประโยค เทียบเปรียญปริยัติ (คือเปรียญบาลี) ๓ ประโยค 
  หลักสูตรองค์สามเณรรู้ธรรมที่ปรับปรุงขึ้นใหม่นี้อนุญาตให้สอบได้ทั้งภิกษุและสามเณรและ  
ทรงคาดหวังว่า “ถ้าจัดอย่างนี้ การเรียนธรรมของภิกษุสามเณรจะเจริญทั้งในกรุงท้ังในหัวเมืองจะได้มี  
ความรู้ช่วยกิจพระศาสนาอีกมากจัดการเรียนเฉพาะแต่ในมคธภาษา ถึงเป็นหลักก็จริง แต่แคบความรู้  
อันนี้ไม่แพร่หลายไปในหัวเมือง ภิกษุสามเณรในหัวเมืองไม่ได้เรียนในทางนี้และยังซ้ าไม่ได้เรียนในทาง
อ่ืนด้วย ด้วยเหตุนี้จึงหาพระสมควรเป็นเจ้าอาวาส เป็นอุปัชฌาย์ เป็นเจ้าคณะได้เป็นอันยาก แต่ผู้ท า
หน้าที่เหล่านี้จ าต้องมี เมื่อจัดสอนความรู้สามัญในหัวเมืองขึ้นแล้วคงเปลื้องความขัดข้องข้อนี้ไปได้มาก 
เพียงแต่เท่าท่ีจัดมาแล้ว ยังให้ผลดีเห็นปรากฏอยู่ ถ้าได้จัดขยายออกไป ก็คงได้ประโยชน์มากออกไป” 
   หลักสูตรที่ทรงปรับปรุงขึ้นใหม่นี้เรียกว่า “องค์นักธรรม” ได้รับพระบรมราชานุมัติเมื่อวันที่ 

                                                           

  ๓๔กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ธรรมศึกษาชั้นเอกฉบับปรับปรุงใหม่ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน,      
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๘. 
  ๓๕ส านักศาสนศึกษาวัดเทพลีลา, คู่มือเปิดต าราเรียนบาลี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๗๓. 



๑๗ 
 

 

๒๗ มีนาคม ร.ศ.๑๓๐ ภิกษุที่สอบองค์นักธรรมอย่างวิสามัญได้ทั้ง ๒ ประโยค ซึ่งเรียกว่าเปรียญธรรม
๒ ประโยคนั้น ต้องสอบวินัยบัญญัติในนวโกวาทได้ด้วย จะได้รับพระราชทานพัดอย่างเดียวกับเปรียญ
ปริยัติ หรือเปรียญบาลี ๓ ประโยค ส าหรับสามเณรที่สอบได้ชั้นนี้ ต้องรอไว้จนอุปสมบทแล้วและสอบ
วินัยบัญญัติได้แล้วจึงจะได้รับพระราชทานพัด หลักสูตรองค์นักธรรมที่ทรงปรับปรุงโดยก าหนดให้เพ่ิม
วิชาคิหิปฏิบัติเข้าไปในส่วนของธรรมวิภาคด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นประโยชน์แก่ผู้สอบได้องค์นักธรรม แล้ว
จะต้องสึกออกไปครองชีวิตฆราวาสมากยิ่งข้ึน 
 องค์สามเณรรู้ธรรม๓๖ 
  พ.ศ.๒๔๔๘ (ร.ศ.๑๒๔) ทรงพระกรุณาโปรด ให้ตราพระราชบัญญัติเกณฑ์ทหารขึ้นตาม
พระราชบัญญัตินี้ภิกษุทั่วไปได้รับการยกเว้น ส่วนสามเณรได้รับยกเว้นเฉพาะสามเณรที่รู้ธรรมทาง
ราชการ จึงได้ขอให้คณะสงฆ์ก าหนดองค์สามเณรรู้ธรรมขึ้น เพ่ือใช้เกณฑ์ทหารถึง พ.ศ.๒๔๕๔ (ร.ศ.
๑๓๐) สมเด็จพระสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ในฐานะประธานเถรสมาคม โดยได้ทรงมีพระ
ปรารภต่อที่ประชุมว่า 
  “เมื่อ ร.ศ.๑๒๔ ได้มีพระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร ในนั้นยกเว้นภิกษุทั่วไปแต่สามเณรยกเว้น  
เฉพาะแต่สามเณรรู้ธรรมการก าหนดองค์ของสามเณรรู้ธรรมนี้เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ขอให้กระทรวงธรรมการ  
เป็นผู้ก าหนดให้ จึงเชิญท่านทั้งหลายมาเพ่ือจะให้ช่วยกันก าหนด เราไม่มีอ านาจที่จะออกความเห็น
วินิจฉัยพระราชบัญญัติเมื่อตั้งขึ้นแล้ว เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องอนุวัติตามประเพณีนี้ได้มีเป็นตัวอย่าง         
ในครั้งพระพุทธกาลแล้ว เช่นในมหาวรรควินัยว่า เมื่อภิกษุก าลังท าอุโบสถก็ดี ท าปวารณาก็ดี ค้างอยู่ 
มีพระราชาจะมาจับภิกษุนั้น ที่แปลว่าราชการจะเอาตัว ให้ขอผัดไว้พอได้ท ากิจนั้นเสร็จก่อนข้อนี้แปลว่า
พระยอมอนุวัติราชการ ไม่ขัดขืนแลคนที่จะตั้งอยู่เป็นหมวดเป็นหมู่กันได้ที่เรียกว่าบ้านเมืองต้องมีคน
ช่วยกันท าธุระหลายหน้าที่ กล่าวตามบาลีต้องมีวรรณะทั้งสี่คือพวกขัตติยะเป็นผู้ปูองกันอันตรายภาย    
นอกภายใน พราหมณ์เป็นผู้สอนให้คนมีความรู้แลความดีพวกเรานับเข้าอยู่ในหมวดนี้ เวสสะเป็นผู้ท า
ของที่เกิดแต่ฝีมือ หรือรับของเหล่านั้นมาจ าหน่ายเพ่ือบ ารุงสุขของประชาชน สุททะ เป็นผู้รับการงาน
ของผู้อื่นด้วยแรง เพื่อความสะดวกของมหาชนแต่หน้าที่ของผู้ใด ผู้นั้นก็ต้องการท าให้เต็มที่ เช่นเราเป็น
พวกพระ ก็ต้องการจะได้คนมาฝึกสอนอบรมฝุายพวกทหารก็ต้องการจะได้คนเข้าเป็นทหาร แต่คนทั้งปวง 
จะเป็นพระหรือเป็นทหารทั้งนั้นไม่เป็นอย่างอ่ืนเลยไม่ได้ ต้องแบ่งเป็นนั่นบ้าง เป็นนี่บ้าง ข้อที่จะก าหนด         
องค์ของสามเณรรู้ธรรมนั้นก็แปลว่า จะก าหนดว่าคนเช่นไรจะขอเอาไว้ คนเช่นไรจะยอมปล่อยให้เข้า
รับราชการทหาร” 
  จากพระปรารภดังกล่าว และจากที่ได้สดับความคิดเห็นของที่ประชุมเถรสมาคมจึงได้ทรง
สรุปแนวพระด าริในการด าเนินการในเรื่องนีต้่อที่ประชุมว่า “เห็นควรเอาไว้แต่สามเณรที่จะเป็นคนเรียนรู้ 
แลท าประโยชน์ให้แก่พระศาสนาได้ การก าหนดต้องให้สมแก่นักเรียนอุดมศึกษา และความรู้ต้องให้เวลา 
เรียนไม่ต่ ากว่า ๒ ปี ที่เป็นก าหนดเกณฑ์รับราชการ เพราะฉะนั้นในส่วนรู้ภาษามคธทรงเห็นชอบตาม 
ที่พระเถระท้ังหลายก าหนดนั้น ส่วนรู้ธรรมเพียงแต่รู้ธรรมของสามเณร ทรงเห็นว่าอ่อนไป แต่ยังทรงรู้ 

                                                           

  ๓๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๐.  



๑๘ 
 

 

สึกอยู่ว่า หลักสูตรที่วัดบวรนิเวศอยู่ข้างจะสูง และเป็นก าหนดคราวแรกอ่อนไว้หน่อยก็ยังได้ภายหลัง
จึงค่อยรัดเข้าฯ” และในที่สุดเถรสมาคมได้มีมติตามแนวพระด าริดังนี้ 
  ๑. ก าหนดองค์ของสามเณรรู้ธรรม ให้ก าหนดตามสมควรแก่ความรู้ที่ต้องการในมณฑลนั้นๆ
มุ่งเอาประโยชน์พระศาสนาเป็นที่ตั้ง 
  ๒. องค์ของสามเณรรู้ธรรมในกรุงเทพฯ นั้นรู้มคธภาษา กรรมการสอบเห็นว่าใช้ได้กับรู้ธรรม
ของสามเณรด้วย 
 ๓. สามเณรที่ไม่มีประโยชน์แก่พระศาสนา คือว่าแม้สึกเข้ารับราชการก็ไม่เป็นเหตุเสื่อมการ 
ข้างวัด เช่นขาดคนเล่าเรียน จะหาคนมีความรู้น้อยเป็นต้น สามเณรเช่นนั้นเมื่อต้องเรียกก็ให้สึกเข้ารับ
ราชการเกณฑ์ดังกล่าวนี้ กระทรวงกลาโหมก็ยอมรับ จึงเป็นอันใช้ได้ ครั้นเดือนตุลาคม ร.ศ.๑๓๐ 
(พ.ศ. ๒๔๕๔) สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ จึงโปรดให้จัดการสอบในส่วนกลางขึ้นเป็นครั้งแรก ที่วัดบวร
นิเวศวิหาร วัดมหาธาตุ วัดสุทัศนเทพวราราม และวัดเบญจมบพิตร โดยทรงก าหนดหลักสูตรส าหรับ
สามเณรรู้ธรรมในกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
  ๑. ภาษามคธ เพียงท้องนิทานในอรรถกถาธรรมบท 
   ๒. ธรรมของสามเณร คือธรรมวิภาคในนวโกวาท 
   ๓. แต่งความแก้กระทู้ธรรม 
  ในการสอบองค์สามเณรรู้ธรรม ได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นกจ็ะเป็นประโยชน์กว้างขวางเพราะ
การเรียนการสอบธรรมวินัยในภาษาไทย อย่างนี้พระองค์ได้ทรงท าเป็นการส่วนพระองค์มานานแล้ว 
และเกิดผลดีแก่ภิกษุสามเณรที่เรียนทั้งที่ยังบวชอยู่และสึกออกไป ฉะนั้น พระองค์จึงทรงพระด าริที่จะ
ปรับปรุงหลักสูตรองค์สามเณรรู้ธรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ให้เป็นการศึกษาธรรมวินัยส าหรับภิกษุสามเณร
ทั่วไป ซึ่งจะเป็นทางให้ภิกษุสามเณรมีความรู้ธรรมวินัยทั่วถึง และได้ใช้ฝึกสอนในส านักของพระองค์
เอง และวัดอ่ืนได้รับใช้ตามอย่างได้ผลดีทั้งผู้ยังบวชอยู่แลผู้สึกไปแล้ว เมื่อก าหนดองค์ส ามเณรรู้ธรรม 
ทรงเห็นว่าจะขยายความรู้ธรรมถึงชั้นนี้ได้ จึงได้ทรงหลักสูตรขึ้นดังนั้น ก าหนดเอาความรู้ ในมคธภาษา
นั้นเป็นการหนักแก่สามเณรผู้จะเรียนให้ทันเวลา เมื่อเสด็จไปหัวเมืองเหนือคราวนี้ทรงเห็นว่าได้รับ
บ ารุงเข้าคงดีขึ้นกว่าปล่อยให้เป็นอยู่ตามล าพัง เมื่อได้จัดให้แพร่หลายแล้วจะเป็นประโยชน์กว้างขวาง 
ดีกว่าจะมัวบ ารุงในทางมคธภาษาอย่างเดียว แม้ว่าการรู้ภาษามคธเป็นหลักแห่งการรู้ปริยัติ จึงได้ทรง
จัดเป็นระเบียบเป็น ๒ อย่าง อย่างสามัญไม่เกี่ยวกับมคธภาษา ส าหรับภิกษุสามเณรทั้งในกรุงแลหัว
เมือง อย่างวิสามัญนั้น ส าหรับภิกษุสามเณรในส านักที่สามารถสอนมคธภาษาได้ด้วย ต่อไปทรงแสดง
พระด าริจะจัดการนี้ให้เข้ารูปอย่างไร ทรงอาศัยหลักในพระวินัยที่จัดภิกษุเป็น ๓ จ าพวก คือ เถระ ๑ 
มัชฌิมะ ๑ นวกะ ๑ หลักสูตรที่ตั้งขึ้นทั้ง ๒ ประโยค ทั้งสามัญและวิสามัญนั้น จัดเป็นนวกภูมิ เป็น
ความรู้นวกภิกษุเป็นภูมิต้น ต่อไปจะคิดขยายให้ถึงมัชฌิมภูมิและเถรภูมิ บ ารุงความ รู้ให้ลึกโดยล าดับ 
และจะให้เข้ากันได้กับหลักสูตรปริยัติที่ใช้อยู่บัดนี้”๓๗  
 
                                                           

  ๓๗ส านักศาสนศึกษาวัดเทพลีลา, คู่มือเปิดต าราเรียนบาลี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๘๐-๘๒. 



๑๙ 
 

 

 หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนธรรม 
  นับแต่ได้มีการตั้งหลักสูตรนักธรรมขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๕ หลักสูตรได้มีการปรับปรุงเรื่อยมา
เป็นระยะ ทั้งในด้านเนื้อหาวิชาและต าราที่ใช้เป็นหลักสูตรหรือแบบเรียนในชั้นนั้นๆ ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ผู้สอบ
นักธรรมได้ในชั้นนั้นๆ มีความรู้สมกับภูมิ เพราะวัตถุประสงค์ส าคัญในการที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงพระด าริจัดตั้งการศึกษานักธรรมขึ้นนั้น ก็เพ่ือให้ภิกษุสามเณรมีความ 
รู้ธรรมวินัยสมกับภูมิของตน กล่าวคือ 
  ๑) นักธรรมชั้นตรี เพ่ือให้ผู้ศึกษาเล่าเรียนซึ่งยังอยู่ในภูมินวกะ มีพรรษาหย่อน ๕ มีความรู้  
ธรรมวินัยพอรักษาตัวได้ 
  ๒) นักธรรมชั้นโท เพื่อให้ผู้ศึกษาเล่าเรียนซึ่งอยู่ในภูมิมัชฌิมะมีพรรษาเกิน ๕ มีความรู้ธรรม 
วินัยละเอียดกว้างขวางออกไปถึงข้ันพอช่วยแนะน าผู้อื่นได้ 
  ๓) นักธรรมชั้นเอก เพ่ือให้ผู้ศึกษาเล่าเรียนซึ่งอยู่ในภูมิเถระ มีพรรษาเกิน ๑๐ มีความรู้ 
ละเอียดลึกซ้ึงยิ่งขึ้นถึงขั้นสามารถเป็นหลักในสังฆกรรม และเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์ได้หลักสูตรนักธรรม
ทุกชั้นซึ่งได้ปรับปรุงมาโดยล าดับ 
 เมื่อทรงตั้งหลักสูตรนักธรรมขึ้นแล้ว สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ก็ทรงพระนิพนธ์หนังสือต่างๆ  
ส าหรับใช้เป็นแบบเรียนของนักธรรมชั้นนั้นๆ ด้วยหนังสือบางเรื่องที่ยังทรงพระนิพนธ์ไม่เสร็จ ก็ทรงใช้
หนังสืออ่ืน  ๆที่ใกล้เคียงกันเป็นต าราหรือแบบเรียนไปพลาง แม้นักธรรมชั้นเอกที่ตั้งขึ้นหลังจากพระองค์
สิ้นพระชนม์แล้ว พระองค์ก็ได้ทรงพระนิพนธ์ต าราส าหรับใช้เป็นหลักสูตรเตรียมไว้เกือบครบทุกวิชา
หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมส าหรับพระภิกษุสามเณรในระดับชั้นตรี -โท-เอก มีรายละเอียด
ดังนี้  
  ก. นักธรรมช้ันตรี๓๘  
   ๑) วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ค าว่า “กระทู้ธรรม” ได้แก่ ธรรมที่เป็นแม่บท หรือ
บทธรรมย่อๆ  ทีท่่านยกขึ้นตั้งไว้เป็นหลักแม่บทหรือกระทู้นี้มีเนื้อความย่อๆ แต่มีใจความที่จะพึงอธิบาย
ขยายความออกไปอีกได้มาก มายอย่างนี้เรียกว่า กระทู้ธรรม๓๙ ในชั้นนี้อ้างสุภาษิตอ่ืนมาประกอบ ๑ 
สุภาษิต บอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้นด้วยสุภาษิตที่อ้างมานั้นต้องเรียงเชื่อมความให้ติดต่อสมกับ
เรื่องกระทู้ที่ตั้งชั้นนี้ ก าหนดใบตอบตั้งแต่ ๒ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไปหลักสูตร ใช้หนังสือพุทธศาสน
สุภาษิต เล่ม ๑ 
    ๒) วิชาธรรม หลักสูตร ใช้หนังสือนวโกวาทแผนธรรมวิภาคและคิหิปฏิบัติ 
   ๓) วิชาพุทธ หลักสูตร ใช้หนังสือพุทธประวัติ เล่ม ๑-๒-๓ ปฐมสมโพธิ พระนิพนธ์
สมเด็จพระ สังฆราช (ปุสฺสเทว) ศาสนพิธี เล่ม ๑ 
   ๔) วิชาวินัย หลักสูตร ใช้หนังสือนวโกวาท แผนกวินัยบัญญัติ, วินัยมุข เล่ม ๑ 

                                                           

  ๓๘ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง, เร่ืองสอบธรรมของสนามหลวงแผนกธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๑), หน้า ๗. 
  ๓๙พระมหาสิทธิการ กลฺยาณธโร, หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี, (กรุงเทพมหานคร : เลี่ยง
เชียง, ๒๕๔๓), หน้า ๒. 



๒๐ 
 

 

  ข. นักธรรมชั้นโท๔๐  
    ผู้เข้าสอบประโยคนักธรรมชั้นโทต้องได้ประโยคนักธรรมชั้นตรีสนามหลวงมาแล้ว 
   ๑) วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม หลักสูตรใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๒ ในชั้น
นี้อ้างสุภาษิตอ่ืนมาประกอบไม่น้อยกว่า ๒ สุภาษิต บอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้นด้วย ห้ามอ้าง
สุภาษิตซ้ าซ้อนกัน แต่จะซ้ าคัมภีร์ได้ไม่ห้าม สุภาษิตที่อ้างมานั้นต้องเรียงเชื่อมความให้ติดต่อสมกับ
เรื่องกระทู้ที่ตั้ง ชั้นนี้ ก าหนดใบตอบตั้งแต่ ๓ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป 
  ๒) วิชาธรรม แก้ปัญหาธรรมวิภาคพิสดารออกไป หลักสูตรใช้หนังสือแผนธรรมวิภาค  
   ๓) วิชาพุทธ แก้ปัญหาอนุพุทธประวัติ หลักสูตร ใช้หนังสือพุทธประวัติ เล่ม ๑-๒-๓ 
ปฐมสมโพธิ พระนิพนธ์สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว) ศาสนพิธี เล่ม ๒ 
  ๔) วิชาวินัย แก้ปัญหาวินัยให้พิสดารออกไป หลักสูตร ใช้หนังสือวินัยมุข เล่ม ๑-๒ 
 ค. นักธรรมช้ันเอก๔๑  
    ผู้เข้าสอบประโยคนักธรรมชั้นเอกต้องได้ประโยคนักธรรมชั้นโท สนามหลวงมาแล้ว 
    ๑) วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม หลักสูตรใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๓ ในชั้น
นี้อ้างสุภาษิตอ่ืนมาประกอบไม่น้อยกว่า ๓ สุภาษิต บอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้นด้วย ห้ามอ้าง
สุภาษิตซ้ าซ้อนกัน แต่จะซ้ าคัมภีร์ได้ ไม่ห้าม สุภาษิตที่อ้างมานั้นต้องเรียงเชื่อมความให้ติดต่อสมกับ
เรื่องกระทู้ที่ตั้ง ชั้นนี้ ก าหนดใบตอบตั้งแต่ ๔ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป 
   ๒) วิชาธรรม แก่ปัญหาธรรมโดยปรมัตถเทศนา หลักสูตร ใช้หนังสือธรรมวิจารณ์ใน
ส่วนปรมัตถปฏิปทา-สังสารวัฏ สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน มหาสติปัฏฐาน และคิริมานนทสูตร 
   ๓) วิชาพุทธ แก่ปัญหาพุทธานุพุทธประวัติกับข้อธรรมในท้องเรื่องนั้นๆ หลักสูตรใช้
หนังสือพุทธประวัติ เล่ม ๑-๒-๓ ปฐมสมโพธิ พระนิพนธ์ สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว) พุทธานุพุทธ
ประวัติ อนุพุทธประวัติ พระปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุ
ชิตนิโนรส 
   ๔) วิชาวินัย แก้ปัญหาวินัย มีสังฆกรรม เป็นต้น หลักสูตร ใช้หนังสือวินัยมุข เล่ม ๓ 
และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ในส่วนของพระปริยัติธรรม แผนกธรรมฝุายธรรมศึกษา ให้หลักสูตร
เดียวกันกับนักธรรมแต่ในระดับธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก วิชาวินัย ให้ใช้หนังสือเบญจศีล-เบญจธรรม 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ญาณวรเถร) และกรรมบถ ให้เว้นในส่วนที่เป็นสิกขาบท (ศีล) ของพระภิกษุ   
  จะเห็นได้ว่า การศึกษาหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยผู้เข้าสอบ
เปรียญตรี คือประโยค ๑-๒-๓ ต้องสอบผ่านนักธรรมชั้นตรีก่อน ผู้เข้าสอบเปรียญโท คือประโยค ๔-๕-๖ 

                                                           

  ๔๐ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง, เร่ืองสอบธรรมของสนามหลวงแผนกธรรม, (กรุงเทพมหานคร 
: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, พ.ศ.๒๕๕๘), หน้า ๘. 
  ๔๑กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ธรรมศึกษาชั้นเอก, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๒), หน้า ๔๕. 



๒๑ 
 

 

ต้องสอบผ่านนักธรรมชั้นโทก่อน ผู้เข้าสอบเปรียญเอก ต้องสอบผ่านนักธรรมชั้นเอก ดังนั้น พระภิกษุ
สามเณรผู้ศึกษาพระปริยัติธรรมจึงต้องศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีควบคู่กัน 
 สรุปไดว้่า การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม คือการศึกษานักธรรมของพระภิกษุ
สามเณร โดยมี ๓ ระดับหลักสูตรส าหรับนักธรรม ในแต่ละระดับชั้นไว้อย่างชัดเจน ประกอบด้วย ๔ 
วิชา คือ วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรม วิชาพุทธ วิชาวินัย ซึ่งจะมีขอบเขตการศึกษาแตกต่าง   
กันในแต่ละระดับชั้น เช่น วิชาธรรม ระดับนักธรรมชั้นตรี หลักสูตร ใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิตเล่ม ๑ 
ระดับนักธรรมชั้นโท หลักสูตรใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิตเล่ม ๒ และระดับนักธรรมชั้นเอก หลักสูตรใช้
หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๓ เป็นต้น ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ตามตารางท่ี ๒.๒ ดังนี้ 
 
ตารางที ่๒.๒ หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม  

หลักสูตร รายวิชา แบบเรียน 

นักธรรมชั้นตรี 

๑) วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑ 
๒) วิชาธรรม ใช้หนังสือนวโกวาท 
๓) วิชาพุทธ ใช้หนังสือพุทธประวัติ เล่ม ๑-๒-๓ 

๔) วิชาวินัย ใช้หนังสือนวโกวาท  วินัยมุข เล่ม ๑ 

๕) วิชาศาสนพิธี ใช้หนังสือศาสนพิธี เล่ม ๑ 

นักธรรมชั้นโท 

๑) วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม 
๒) วิชาธรรม 
๓) วิชาพุทธ  
๔) วิชาวินัย 
๕) วิชาศาสนพิธี   

ใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๒ 
ใช้หนังสือแผนธรรมวิภาค 
ใช้หนังสืออนุพุทธประวัติ 
ใช้หนังสือวินัยมุข เล่ม ๑-๒ 
ใช้หนังสือศาสนพิธี เล่ม ๒ 

นักธรรมชั้นเอก 

๑) วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม 
๒) วิชาธรรม 
 
 
๓) วิชาพุทธ  
๔) วิชาวินัย 
 

ใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๓ 
ใช้หนังสือธรรมวิจารณ์ในส่วนปรมัตถปฏิปทา   
และสังสารวัฏ สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรม    
ฐาน มหาสติปัฏฐาน และคิริมานนทสูตร 
ใช่หนังสือพุทธประวัติเล่ม ๑-๒-๓ ปฐมสมโพธิ 
ใช้หนังสือวินัยมุข เล่ม ๓ และพระราชบัญญัติ 
คณะสงฆ์ 

 
 
 
 
 



๒๒ 
 

 

 ๒.๑.๔ รูปแบบการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมศึกษา 
 ความเป็นมาของธรรมศึกษา ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง๔๒ ได้อธิบายความเป็นมา
ของธรรมศึกษาว่าการศึกษาพระปริยัติธรรม หรือที่เรียกกันว่า นักธรรม ธรรมศึกษา เกิดขึ้นตามพระด าริ 
ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นการศึกษาพระธรรมวินัยในภาษาไทยเพ่ือ  
ให้ภิกษุสามเณร ผู้เป็นก าลังส าคัญของพระพุทธศาสนาสามารถศึกษาพระธรรมวินัยได้สะดวกและทั่วถึง 
อันจะเป็นพ้ืนฐานน าไปสู่สัมมาปฏิบัติ ตลอดจนเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้กว้างไกลออกไปการศึกษา
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยแต่โบราณมา นิยมศกึษาเป็นภาษาบาลีที่เรียกกันว่าการศึกษาพระปริยัติ 
ธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ยากส าหรับภิกษุสามเณรทั่วไปจึงปรากฏว่าภิกษุสามเณรที่มีความรู้ในพระธรรม
วินัยอย่างทั่วถึงมีจ านวนน้อย เป็นเหตุให้สังฆมณฑลขาดแคลนพระภิกษุ ผู้มีความรู้ความสามารถที่จะ
ช่วยกิจการพระศาสนาทั้งในด้านการศึกษาการปกครองและการแนะน าสั่งสอนประชาชน ดังนั้นสมเด็จ 
พระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส จึงได้ทรงด าริวิธีการเล่าเรียนพระธรรมวินัยในภาษาไทย 
ขึ้นส าหรับสอนภิกษุสามเณร วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นครั้งแรกนับแต่ทรงรับหน้าที่ปกครองวัดบวรนิเวศ
วิหาร เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๕ เป็นต้นมาโดยทรงก าหนดหลักสูตรการสอนให้ภิกษุสามเณรได้เรียนรู้พระพุทธ 
ศาสนา ทั้งด้านหลักธรรม พุทธประวัติ พระวินัย ตลอดถึงหัดแต่งกระทู้ธรรม เมื่อทรงเห็นว่าการเรียน 
การสอนพระธรรมวินัยเป็นภาษาไทยดังนี้ได้ผล ท าให้ภิกษุสามเณรมีความรู้กว้างขวางขึ้น เพราะเรียน 
รู้ได้ไม่ยาก จึงทรงด าริที่จะขยายแนวทางนี้ไปยังภิกษุสามเณรทั่วไปด้วย 
  ต่อมาคณะสงฆ์ในสมัยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ พิจารณาเห็นว่าการ  
ศึกษานักธรรมก็เป็นประโยชน์แม้แก่ผู้ที่มิใช่ภิกษุสามเณร โดยเฉพาะในหมู่ข้าราชการครู ดังนั้นคณะสงฆ์
จึงอนุญาตให้ครูทั้งหญิง และชายเข้าสอบประโยคนักธรรมชั้นตรี ในสนามหลวงได้ โดยได้ตั้งหลักสูตร
ประโยคนักธรรมส าหรับฆราวาส เรียกว่า “ธรรมศึกษาตรี” ซึ่งประกอบด้วยวิชาที่ต้องสอบเช่นเดียวกัน   
กับหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีส าหรับภิกษุสามเณร ยกเว้นวิชาวินัยบัญญัติ ใช้เบญจศีล เบญจธรรมและ
อุโบสถศีลแทน ในปี พ.ศ.๒๔๗๒ เปิดสอบธรรมศึกษาตรีครั้งแรก ปรากฏว่ามีฆราวาสทั้งชายและหญิง
สมัครสอบกันเป็นจ านวนมาก 
 เมื่อเห็นว่าฆราวาสที่สนใจศึกษา และได้สมัครสอบธรรมศึกษาตรีกัน เป็นจ านวนมากในปี
พ.ศ.๒๔๗๓ คณะสงฆ์จึงได้จัดตั้งหลักสูตรธรรมศึกษาโทข้ึน เพ่ือเป็นการขยายการศึกษานักธรรมส าหรับ  
ฆราวาสให้กว้างขวางและแพร่หลายยิ่งขึ้น อันเป็นการส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาทางหนึ่งหลัก 
สูตรธรรมศึกษาโท ประกอบด้วยวิชาที่ต้องสอบ ๓ วิชา คือธรรมวิภาค อนุพุทธประวัติ และเรียงความ  
แก่กระทู้ธรรม เช่นเดียวกับหลักสูตรนักธรรมชั้นโทส าหรับภิกษุสามเณร ยกเว้นวินัยบัญญัติธรรมศึกษา 
โทสอบครั้งแรกเม่ือ พ.ศ.๒๔๗๓๔๓ 

                                                           

  ๔๒ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง, เร่ืองสอบธรรมของสนามหลวงแผนกธรรม, (กรุงเทพมหานคร  
: ส านักงานการศาสนา, ๒๕๔๕), หน้า ๑๘๓. 
  ๔๓กรมการศาสนา, การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร : ฝุายวิจัยกองแผนงานกรมการ
ศาสนา, ๒๕๔๖), หน้า ๒๓.   



๒๓ 
 

 

 พ.ศ.๒๔๗๘ คณะสงฆ์ได้ตั้งหลักสูตรธรรมศึกษาเอก และอนุญาตให้ฆราวาสสอบได้ตั้งแต่
พ.ศ.๒๔๗๘ เป็นต้นไป หลักสูตรนักธรรมชั้นเอกก็ประกอบด้วยวิชาที่ต้องสอบ ๓ วิชาคือธรรมวิภาค 
พุทธานุพุทธประวัติ และเรียงความแก้กระทู้ธรรม เช่นเดียวกับหลักสูตรนักธรรมชั้นเอก ส าหรับภิกษุ
สามเณร ยกเว้นวินัยบัญญัติ 
 ส าหรับฆราวาสเรียกว่าธรรมศึกษา มีครบทั้ง ๓ ชั้น คือ ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ซึ่งมีเนื้อหาเช่น 
เดียวกับหลักสูตรนักธรรมของภิกษุสามเณร เว้นแต่วินัยบัญญัติที่ทรงก าหนดใช้เบญจธรรมและอุโบศีล       
แทนได้เปิดสอบธรรมศึกษาตรีครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๒ และเปิดสอบครบทุกชั้นในเวลาต่อมามีฆราวาส
ทั้งชาย และหญิงเข้าสอบเป็นจ านวนมาก นับเป็นการส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา ให้กว้างขวาง
มากยิ่งขึ้นปัจจุบัน มีสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นแม่กองธรรมสนามหลวง เน้นการพัฒนา 
ศาสนทายาทให้มีคุณภาพ สามารถด ารงพระศาสนาไว้ได้ด้วยดีทั้ง ถือว่าเป็นกิจการของคณะสงฆ์ส่วน
หนึ่ง ที่ส าคัญยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยตั้งแต่ครั้งอดีตถึงปัจจุบัน    
  วัตถุประสงค์ของการศึกษาธรรมศึกษา 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ให้ก าเนิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่ง 
แรกของประเทศไทยมีสาเหตุการจัดตั้งแตกต่างจากโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในประเทศศรีลังกา
และอาจสรุปได้ว่า การจัดตั้งโรงเรียนธรรมศึกษาในประเทศไทยนั้นสืบเนื่องมาจากสภาพสังคมที่มีความ 
เสื่อมทางด้านศีลธรรมของเด็ก และเยาวชนได้วางวัตถุประสงค์หลักไว้ ๕ ประการ๔๔ คือ 
  ๑. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จักพระพุทธศาสนาตามสมควรแก่วัยของตน 
   ๒. เพ่ือปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน 
  ๓. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จักด าเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา 
  ๔. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จักบ าเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์ 
   ๕. เพ่ือเผยแพร่พระพุทธศาสนา 
  หลักสูตรธรรมศึกษา 
   ๑) ธรรมศึกษาชั้นตรี 
   วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม 
   หลักสูตรใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิตเล่ม ๑ ให้นักเรียนแต่งอธิบายให้สมเหตุผลอ้างสุภาษิต         
อ่ืนมาประกอบด้วย ๑ สุภาษิต บอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้นด้วย สุภาษิตที่อ้างมาต้องเรียงเชื่อม     
ความให้ติดต่อสมเรื่องกับกระทู้ต้ังชั้นนี้ก าหนดให้เขียนลงในใบตอบตั้งแต่ ๑ หน้าขึ้นไปโดยเว้นบรรทดั 
        วิชาธรรม หลักสูตร ใช้หนังสือนวโกวาทแผนกธรรมวิภาคและคิหิปฏิบัติ 
   วิชาพุทธ หลักสูตร ใช้หนังสือพุทธประวัติเล่ม ๑-๒-๓ ปฐมสมโพธิพระนิพนธ์สมเด็จ
พระสังฆราช (ปุสสเทว) 

                                                           

  
๔๔ดวงเดือน พิศาลบุตร, โรงเรียนวันอาทิตย์, (กรุงเทพมหานคร : มงคลการพิมพ์, ๒๕๔๐), หน้า ๖.   



๒๔ 
 

 

   วิชาวินัย หลักสูตร ใช้หนังสือนวโกวาท แผนกวินัยบัญญัติ วินัยมุขเล่ม ๑ วิชาเรียง 
ความแก้กระทู้ธรรม ธรรมและพุทธ ใช้หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี ส่วนวินัย หลักสูตรใช้หนังสือเบญจศีล
เบญจธรรม อุโบสถศีล ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถร) 
    ๒) ธรรมศึกษาชั้นโท 
   วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม 
  หลักสูตรใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๒ ให้นักเรียนแต่งอธิบายเป็นท านองเทศนาโว 
หารอ้างสุภาษิตอ่ืนมาประกอบ ไม่น้อยกว่า ๒ สุภาษิต และบอกชื่อค าภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้นด้วยห้าม 
อ้างสุภาษิตนั้นซ้ าข้อกัน แต่จะซ้ าคัมภีร์ได้ สุภาษิตท่ีอ้างมานั้นต้องเรียงเชื่อมความให้ติดต่อสมเรื่องกับ
กระทู้ตั้ง ชั้นนี้ก าหนดให้เขียนลงในใบตอบ ตั้งแต่ ๓ หน้าขึ้นไปโดยเว้นบรรทัด 
   วิชาธรรม แก้ปัญหาวิภาคพิศดารออกไป 
   หลักสูตรใช้หนังสือธรรมวิภาค ปริเฉทที่ ๒ 
   วิชาพุทธ แก้ปัญหาอนุพุทธประวัติ 
  หลักสูตรใช้หนังสืออนุพุทธประวัติและพุทธานุพุทธประวัติ กล่าวเฉพาะประวัติพระสาวก   
สังคีติกถา ปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์สมเด็จพระสังฆราช และศาสนพิธีเล่ม ๒ ของโครงการศึกษา 
  วิชาวินัย แก้ปัญหาวินัยให้พิสดารออกไป 
  หลักสูตรใช้หนังสือวินัยมุขเล่ม ๑-๒ ผู้จะเข้าสอบประโยคนักธรรมชั้นโท ต้องได้ประโยค
ธรรมศึกษาชั้นตรีในสนามหลวงมาแล้ว ใช้หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นโท เว้นวินัย 
  ๓) ธรรมศึกษาชั้นเอก 
   วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม 
  หลักสูตรใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๓ ให้นักเรียนแต่งอธิบายเป็นท านองเทศนา 
โวหาร อ้างสุภาษิตอ่ืนมาประกอบไม่น้อยกว่า ๓ สุภาษิต และบอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้นด้วย 
ห้ามอ้างสุภาษิตซ้ าข้อกัน แต่จะซ้ าคัมภีร์ได้ สุภาษิตที่อ้างมานั้นต้องเรียงเชื่อมเนื้อความให้ติดต่อเหมาะ 
สมเรื่องกับกระทู้ตั้ง ชั้นนี้ก าหนดให้เขียนลงในใบตอบตั้งแต่ ๔ หน้าขึ้นไปโดยเว้นบรรทัด 
 การเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมศึกษา จะเป็นการศึกษาทางด้านหลักธรรม
และศาสนาเป็นหลัก แต่ถ้าการเรียนการสอนเป็นไปอย่างเคร่งเครียด มุ่งเฉพาะทางด้านวิชาการอย่าง
เดียวย่อมไม่ได้ผล เพราะนักเรียนส่วนใหญ่ได้ศึกษาวิชาศาสนา และศีลธรรมในโรงเรียนตามปกติอยู่แล้ว   
ย่อมเกิดความเบื่อหน่าย ดังนั้นการให้นักเรียนได้มีการเรียนด้วยกิจกรรมต่างๆ ย่อมเป็นสิ่งดึงดูดใจให้
นักเรียนสนใจและศึกษาวิชาศาสนา และศีลธรรมด้วยความสนุกและเกิดผลดี เป็นการพัฒนาศาสน
ทายาทให้มีคุณภาพทั้งนี้ถือว่าเป็นกิจคณะสงฆ์ส่วนหนึ่งที่ส าคัญยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทยมาตั้งแต่ครั้งอดีตถึงปัจจุบัน  
  สรุปได้ว่า การจัดการศาสนศึกษาแผนกธรรมศึกษา หรือการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา 
ที่มุ่งอนุเคราะห์ในส่วนคฤหัสถ์และการเก้ือกูลแก่การศาสนศึกษาของนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ 
ดังกล่าวนั้น นับว่าเป็นงานที่พระสงฆ์ได้มีโอกาสช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือช่วยเหลือประชาชน 



๒๕ 
 

 

เป็นงานสาธารณสงเคราะห์ที่ส าคัญ และยังเป็นการพัฒนาสังคมตลอดถึงชาติบ้านเมือง และพระพุทธ 
ศาสนาอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งได้สรุปเป็นประเด็นตามตารางที่ ๒.๓ ดังนี้  
 
ตารางที ่๒.๓ หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมศึกษา  

หลักสูตร รายวิชา แบบเรียน 

ธรรมศึกษาชั้นตรี 

๑) วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม 
๒) วิชาธรรม 
๓) วิชาพุทธ 
๔) วิชาวินัย 
๕) วิชาศาสนพิธี 

ใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑ 
ใช้หนังสือนวโกวาท ธรรมวิภาค คิหิปฏิบัติ 
ใช้หนังสือพุทธประวัติ เล่ม ๑-๒-๓ 
ใช้หนังสือเบญจศีลเบญจธรรม อุโบสถศีล 
ใช้หนังสือศาสนพิธี เล่ม ๑ 

ธรรมศึกษาชั้นโท 

๑) วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม 
๒) วิชาธรรม 
๓) วิชาพุทธ  

ใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๒ 
ใช้หนังสือธรรมวิภาค ปริเฉทที่ ๒ 
ใช้หนังสืออนุพุทธประวัติ-พุทธานุพุทธประวัติ 

๔) วิชาวินัย 
๕) วิชาศาสนพิธี   

ใช้หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นโท เว้นวินัย 
ใช้หนังสือศาสนพิธี เล่ม ๒ 

ธรรมศึกษาชั้นเอก 

๑) วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม 
๒) วิชาธรรม 
 
 
 
๓) วิชาพุทธ  
 
๔) วิชาวินัย 

ใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๓ 
ใช้หนั งสื อธรรมวิ จารณ์ ในส่ วนปรมัตถ  
ปฏิปทาและสั งสารวัฏ  สมถกรรมฐาน  
วิปัสสนากรรมฐาน มหาสติปัฏฐาน และ 
คิริมานนทสูตร 
พุทธานุพุทธประวัติ อนุพุทธประวัติ ปฐม 
สมโพธิกถา  
ใช้หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นเอก เว้นวินัย 

 
 ๒.๑.๕ รูปแบบการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 
  ภาษาบาลี เป็นภาษาที่ใช้บันทึกพระพุทธวจนะในพระไตรปิฎกหรือเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้า
ใช้ประกาศพระศาสนา ในฐานะที่พระไตรปิฎกเป็นพระคัมภีร์ส าคัญของฝุายเถรวาท ชาวพุทธฝุายเถร
วาท ใช้บาลีสืบต่อกันมา ทั้งในอรรถกถาทั้งหลาย พงศาวดารทั้งหลาย และงานทางวรรณกรรมอ่ืนๆ 
ดังนั้น ผู้ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาจ าเป็นต้องเรียนรู้ภาษาบาลีการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
เป็นการศึกษาพระปริยัติธรรมที่มีความส าคัญต่อพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง ภาษาบาลีเป็นแม่บทหรือเป็น 
กุญแจส าคัญท่ีสุดที่จะน าเราเข้าสู่การศึกษาพระพุทธศาสนา๔๕  

                                                           

  
๔๕พระอุดรคณาธิการ (ชวินทร์ สระค า), ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๗), หน้า ๓๙๔. 



๒๖ 
 

 

  การศึกษาของพระภิกษุสามเณรในประเทศไทยแต่โบราณ คือการศึกษาภาษาบาลีที่เรียกว่า
การศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นการศึกษาพระพุทธศาสนาในภาษาบาลี เพ่ือให้รู้ภาษาบาลี จนสามารถ
อ่านพระคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาได้โดยสะดวก ทั้งนี้เพราะว่าคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาฝุายเถรวาท
ที่นับถืออยู่ในประเทศไทยนั้น ล้วนจารึกไว้ด้วยภาษาบาลี ฉะนั้น ผู้ที่ประสงค์จะรู้พระธรรมค าสอนของ 
พระพุทธศาสนาให้แตกฉานจึงจ าต้องศึกษาภาษาบาลีให้รู้แตกฉาน ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ยากไม่น้อยส าหรับ     
ภิกษุสามเณรทั่วไป ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่ไม่รู้ภาษาบาลีจึงไม่ค่อยรู้เรื่องค าสอนของพระพุทธศาสนาอย่างแจ้ง
ชัดตามไปด้วย พระไตรปิฎกแต่เดิมเป็นภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาที่มีในมัชฌิมประเทศที่เรียกว่าแคว้นมคธ    
ในครั้งพุทธกาล ซึ่งเป็นชื่อโบราณใช้เรียกพ้ืนที่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย รู้จักในนามภาษา
มาคาธี คือ ภาษาของชาวมคธ ผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทนี้ เรียกได้ว่าเป็นผู้คงแก่เรียน การศึกษา
ประเภทนี้ แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ มี ๘ ชั้น ได้แก่ 
 ระดับท่ี ๑ เปรียญตรีประกอบด้วย ประโยค ๑-๒ และประโยค ป.ธ.๓ 
  ระดับท่ี ๒ เปรียญโท ประกอบด้วย ประโยค ป.ธ.๔-๕ และประโยค ป.ธ.๖ 
  ระดับท่ี ๓ เปรียญเอก ประกอบด้วย ประโยค ป.ธ.๗-๘ และประโยค ป.ธ.๙๔๖ 
  ปัจจุบันการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี มีองค์กรของคณะสงฆ์ไทย คือแม่กอง
บาลีสนามหลวงปัจจุบันมีพระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.๙) วัดปากน้ าเป็นแม่กองบาลี
สนามหลวง ก ากับดูแลการศึกษาของสงฆ์ โดยการก าหนดนโยบาย ก าหนดหลักสูตร และด าเนินการ
จัดวัดผลการเรียนระดับประเทศ โดยมีกระบวนการเริ่มแต่การออกข้อสอบ จัดสอบ ประกาศผลสอบ 
และออกหนังสืออันเป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาพระปริยัติธรรมให้กับผู้สอบผ่านการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนดซึ่งถือว่าเป็นระบบการศึกษาที่ส าคัญ
ของพระพุทธศาสนา มีวัดเป็นศูนย์รวมหรือเป็นสถานที่เรียนมีพระสงฆ์ท าหน้าที่เป็นครูสอน และมี
พระ ภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไปเป็นผู้เรียน ปัจจุบันการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
บาลี ด าเนินการโดยองค์กรของคณะสงฆ์ไทยคือกองบาลีสนามหลวง ภาษาบาลีเป็นภาษาที่ใช้บันทึก
พระพุทธวจนะในพระไตรปิฎกหรือเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้ประกาศพระศาสนาในฐานะที่ พระไตร  
ปิฎกเป็นพระคัมภีร์ส าคัญของฝุายเถรวาท ชาวพุทธฝุายเถรวาท ใช้บาลีสืบต่อกันมา ทั้งในอรรถกถา
ทั้งหลาย พงศาวดารทั้งหลาย และงานทางวรรณกรรมอ่ืนๆ ดังนั้นผู้ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนา
จ าเป็นต้องเรียนรู้ภาษาบาลีการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เป็นการศึกษาพระปริยัติธรรมที่มี
ความส าคัญต่อพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง ภาษาบาลีเป็นแม่บทหรือเป็นกุญแจส าคัญที่สุดที่จะน าเราเข้า
สู่การศึกษาพระพุทธศาสนา ซึ่งได้ด าเนินการตามนโยบายของมหาเถรสมาคมส่วนการบริหารการคณะ
สงฆ์กองบาลีสนามหลวงในปัจจุบัน สรุปได้ตามแผนภาพที่ ๒.๑ ดังนี้ 
 
 
 
                                                           

   ๔๖พระมหาเทียบ สิริญาโณ, “บาลีคืออะไร”, ในเก็บเพชรจากคัมภีร์พระไตรปิฎก,  (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๒๓๖.   



๒๗ 
 

 

โครงสร้างการบริหารการคณะสงฆ์กองบาลีสนามหลวงในปัจจุบัน๔๗ 
 

พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.๙) 
แม่กองบาลีสนามหลวง วัดปากน ้า ภาษีเจริญ กทม. 

    
พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙) 

รองแม่กองบาลีสนามหลวง วัดปากน้ า ภาษีเจริญ กทม. 
    

พระพรหมบัณฑิต 
ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนาม 
หลวง วัดประยุรวงศาวาส 

 พระพรหมกวี 
ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนาม 
หลวง วัดกัลยาณมิตร 

 พระธรรมกิตติมุนี 
ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนาม 
หลวง วัดเฉลิมพระเกียรติ 

   
พระเทพปริยัติวงค์  

ที่ปรึกษาแม่กองบาลี 
สนามหลวง วัดปากน้ า 

 พระเทพวรเวที 
ที่ปรึกษาแม่กองบาลี 

สนามหลวง วัดปากน้ า 

 พระปิฎกโกศล 
รองเลขานุการแม่กอง 

วัดปากน้ า 
   

พระปิฎกเมธี 
รองเลขานุการแม่กอง 

วัดปากน้ า 

 พระปริยัติธรรมธาดา 
ผู้ช่วยเลขานุการแม่กอง  

วัดเบญจมบพิตร   

 พระมหาบุญชู กิตฺติโชติโก 
ผู้ช่วยเลขานุการแม่กอง  

วัดปากน ้า   
   

พระมหาหวน ยสาโส 
ผู้ช่วยเลขานุการแม่กอง  

วัดปากน ้า   

 พระมหาวัฒน์พร อภิวฑฺฒโน 
ผู้ช่วยเลขานุการแม่กอง  

วัดปากน ้า   

 พระมหากฤชาภัค มหิสฺสโร 
ผู้ช่วยเลขานุการแม่กอง  

วัดปากน ้า   
 

แผนภาพที่ ๒.๑ โครงสร้างการบริหารของกองบาลีสนามหลวงในปัจจุบัน 
 
 หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 
  หลักสูตรเป็นหัวใจหลักที่ส าคัญอย่างยิ่ง ในการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาจะประสบ     
ความส าเร็จไม่ได้ หากขาดหลักสูตรที่ดี หลักสูตรเป็นเหมือนเข็มทิศ ก าหนดทิศทางส าหรับครูเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น การเข้าใจหลักสูตร ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจึงมี
ความส าคัญมาก ดังนั้นการจัดการศึกษา จะบรรลุตามเปูาหมายตามที่ตั้งไว้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้อง

                                                           

  ๔๗บาลีดิค, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www.pal id ict .com/content/ กองบาลีสนามหลวง  
[๒๑ มกราคม ๒๕๖๒]. 

http://www.palidict.com/content/


๒๘ 
 

 

อาศัยการมีหลักสูตรที่ดีเหมาะสมกับตัวผู้เรียน หากขาดหลักสูตรที่ดี และเหมาะสมก็เป็นการยากที่จะ
จัดการศึกษาให้ประสบความส าเร็จได้ ฉะนั้นหลักสูตรจึงเป็นหัวใจที่ส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้การจัดการศึกษา 
ด าเนินไปข้างหน้าสู่เปูาหมายได้อย่างราบรื่น มีนักการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญ ด้านหลักสูตรได้ให้ทัศนะ
เกี่ยวกับความส าคัญของหลักสูตรไว้ ดังนี้ 
 ความส าคัญของหลักสูตร ดังนี้ 
  ๑. หลักสูตรเป็นแผนปฏิบัติงาน หรือเครื่องชี้แนวทางการปฏิบัติงานของครู เพราะหลัก 
สูตรจะก าหนดจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลไว้เป็นแนวทาง 
  ๒. หลักสูตรเป็นข้อก าหนดแผนการเรียนการสอน อันเป็นส่วนรวมของประเทศ เพ่ือน าไป 
สู่ความมุ่งหมายตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  
  ๓. หลักสูตรเป็นเอกสารทางราชการ เป็นบัญญัติของรัฐบาล เพ่ือให้บุคคลที่ท าการเกี่ยวกับ
การศึกษาปฏิบัติตาม 
  ๔. หลักสูตรเป็นเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เพ่ือควบคุมการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา    
ระดับต่างๆ และยังเป็นเกณฑ์มาตรฐานอย่างหนึ่งในการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร อาคาร สถานที่ 
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ของการศึกษาของรัฐให้แก่สถานศึกษาด้วย 
  ๕. หลักสูตรเป็นแผนการด าเนินงานของผู้บริหารการศึกษา ที่จะอ านวยความสะดวกและ
ควบคุมดูแลติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลด้วย 
  ๖. หลักสูตรจะก าหนดแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกงาม และพัฒนาการของเด็ก
ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 ๗. หลักสูตรจะก าหนดลักษณะ และรูปร่างของสังคมในอนาคตได้ว่าจะเป็นไปในรูปแบบใด 
  ๘. หลักสูตรจะก าหนดแนวทางให้ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ความประพฤติ ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ที่ได้ผล 
  ๙. หลักสูตรจะเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความเจริญของประเทศ เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือในการ 
พัฒนาคน ประเทศใดที่มีการจัดการศึกษาโดยมีหลักสูตรที่เหมาะสมทันสมัยมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุ 
การณ์ และการเปลี่ยนแปลงย่อมได้ก าลังคนที่มีประสิทธิภาพสูง๔๘ 
  นักวิชาการได้กล่าวถึงความส าคัญของหลักสูตรไว้ว่าหลักสูตร ถือเป็นหัวใจของการ ศึกษา
ของชาติที่น ามาเป็นกรอบ และแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ในระบบโรงเรียนจุดมุ่งหมาย ของ
หลักสูตรถือเป็นความจ าเป็น และข้อบังคับที่ทุกส่วนของระบบการศึกษาต้องจัดด าเนินการให้เป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายนั้น อีกนัยหนึ่งหลักสูตรนับเป็นแม่บทของการจัดการศึกษาของชาติ และการจัดการ
เรียนการสอนในระบบโรงเรียน หากขาดหลักสูตรของการศึกษาแล้วก็เหมือนกับการจัดการศึกษาขาด
ทิศทางในการด าเนินการ หลักสูตรการศึกษาของไทยนั้น เนื่องจากเราถือเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับสังคม

                                                           

   ๔๘สันต์ ธรรมบ ารุง, หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, 
๒๕๔๗), หน้า ๙. 



๒๙ 
 

 

และการศึกษาไทย หลักสูตรจึงสามารถเป็นเครื่องชี้ถึงความเจริญของประเทศได้ในระดับหนึ่งโดยเป็น
ระดับแรกของการพัฒนาคนให้มีคุณภาพตามที่สังคมต้องการ๔๙ 
  นักวิชาการได้กล่าวถึงความส าคัญของหลักสูตรไว้ว่าหลักสูตรนั้นเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง 
ที่จะท าให้ปรัชญาหรือความมุ่งหมายในการจัดการศึกษาบรรลุผลสมความมุ่งหมายตามแผนการศึกษา
แห่งชาติ เพราะหลักสูตรมีความส าคัญในการช่วยพัฒนาบุคคลในทุกๆ ด้าน กล่าวคือผู้เรียนอยู่ในวัยที่
ก าลังจะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต หลักสูตรมีส่วนช่วยในการสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้เป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุณภาพในอนาคต นอกจากนั้นหลักสูตรยังมีความส าคัญ ต่อสังคม การเมืองและเศรษฐกิจอีกด้วย 
เพราะผู้พัฒนาหลักสูตรสามารถที่จะก าหนดจุดมุ่งหมายและเนื้อหาวิชาในหลักสูตร เพ่ือวางรากฐาน
ทางความคิดและความประพฤติของผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีความส านึกในสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองที่
ดีท าให้ผู้เรียนเติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม หลักสูตรจะช่วยให้ผู้เรียนได้ค้นพบความสามารถความ
ถนัด และความสนใจของตนเอง ตลอดจนรู้จักก าหนดทิศทางในการประกอบอาชีพตามที่ตนมี
ความสามารถและถนัด ท าให้เยาวชนในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ และมีการเพ่ิมผลผลิตสูงใน
อนาคตนับเป็นก าลังทางสมอง และทางเศรษฐกิจของชาติที่จะน าประเทศไปสู่ความเจริญในทุกๆ ด้าน
ทั้งนี้ เพราะหลักสูตรเป็นพาหนะที่จะน าความมุ่งหมายของการศึกษาออกไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุ
ความส าเร็จ หากไม่มีหลักสูตร ความมุ่งหมายของการศึกษาก็จะอยู่แค่เพียงในกระดาษ เป็นเพียง
ทฤษฏีที่ไม่มีการปฏิบัติ หลักสูตรเปรียบเหมือนหางเสือที่จะคอยบังคับ หรือก าหนดทิศทางในการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของการศึกษา หลักสูตรท าให้สังคมเปลี่ยนแปลงได้ เพราะเมื่อ
ประเทศชาติต้องการที่จะสร้างคุณลักษณะของประชาชนในชาติให้เป็นอย่างไร รัฐบาลก็สามารถที่จะ
ก าหนดจุดมุ่งหมาย และเนื้อหาวิชาที่จะพัฒนาและสร้างสรรค์ให้เยาวชนเป็นไปตามที่ชาติต้องการ
ได้๕๐ 
 หลักสูตร การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาโดยกองบาลี    
สนามหลวง ก าหนดหนังสือต าราเรียนรวมเป็นวิชาหลักได้ ๔ วิชา และแยกเป็นรายวิชาย่อยได้ ๗ วิชา  
ในแต่ละชั้นประโยคมีไม่เกิน ๔ วิชา ดังนี้๕๑  
    ๑) วิชาบาลีไวยากรณ์ แยกเป็นวิชาบาลีไวยากรณ์ ส าหรับชั้นประโยค ๑-๒ และ
ประโยค ป.ธ.๓ 
   ๒) วิชาบุรพภาค ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยและรูปแบบหนังสือราชการส าหรับชั้น
ประโยค ป.ธ.๓ 

                                                           

  ๔๙สมพงษ์ สิงหะพล, ผู้น าทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร, (นครราชสีมา : คณะครุศาสตร์มหา  
วิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ๒๕๔๖), หน้า ๒๕. 
  ๕๐กาญจนา คุณารักษ์, หลักสูตรและการพัฒนา, (นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕), 
หน้า ๕. 
  ๕๑ส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, “เอกสารประกอบการประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรมและบาลี (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๔), หน้า ๔.  



๓๐ 
 

 

  ๓) วิชาวากยสัมพันธ์ เฉพาะประโยค ป.ธ.๓ 
  ๔) วิชาแปลมคธเป็นไทย หรือแปลบาลีเป็นไทยเป็นวิชาหลักที่ต้องเรียนทุกชั้น
ประโยคแตกต่างกันโดยคัมภีร์ที่ก าหนดให้เรียน 
   ๕) วิชาแปลไทยเป็นมคธ ตั้งแต่ประโยค ป.ธ.๔ ถึงประโยค ป.ธ.๙ ก าหนดคัมภีร์ต่าง
ไปตามชั้น 
   ๖) วิชาแต่งไทยเป็นมคธ เฉพาะประโยค ป.ธ.๙ 
   ๗) วิชาแต่งฉันท์ภาษาบาลี เฉพาะประโยค ป.ธ.๘ 
  คัมภีร์ที่ก าหนดส าหรับการแปลในแต่ละชั้นประโยคมี ดังนี้ 
    ๑) ประโยค ๑-๒ ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๑-๔ 
   ๒) ประโยค ป.ธ.๓ ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๕-๘ 
    ๓) ประโยค ป.ธ.๔ มังคลัตถทีปนี ภาค ๑ 
    ๔) ประโยค ป.ธ.๕ มังคลัตถทีปนี ภาค ๒ 
   ๕) ประโยค ป.ธ.๖ สมันตปาสาทิกา ภาค ๓ 
   ๖) ประโยค ป.ธ.๗ สมันตปาสาทิกา ภาค ๑-๒ 
    ๗) ประโยค ป.ธ.๘ วิสุทธิมรรค 
    ๘) ประโยค ป.ธ.๙ อภิธัมมัตถวิภาวินี 
    เมื่อรวมทุกชั้นประโยคแล้วต้องใช้หนังสือหรือต าราเรียนจ านวน ๘๐ เล่มซึ่งเป็น
หลักสูตรแผนกบาลีสนามหลวงในปัจจุบัน  
  สรุปว่า ความส าคัญของหลักสูตร เป็นหัวใจส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็น
การศึกษาแผนกบาลีหรือแผนกใดๆ ก็ตามเพราะหลักสูตรเป็นเหมือนหางเสือที่คอยควบคุมการจัดการ 
ศึกษาให้ด าเนินไปในทิศทาง ที่ก าหนดไว้ได้ตามที่ต้องการ ฉะนั้นหากจัดหลักสูตรได้เหมาะสมทันสมัย 
และสอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนได้มากเท่าใดการจัดการศึกษาย่อมจะบรรลุผลตามความมุ่ง
หมายที่ตั้งไว้ และได้ประสิทธิภาพสูงสุดมากเท่านั้น 
 ด้านการเรียนการสอน การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ก าหนดระดับการศึกษาไว้ ๘ ชั้น
ประโยค คือตั้งแต่ชั้นประโยค ๑-๒ ถึงเปรียญธรรม ๙ ประโยค โดยชั้นประโยคที่ถือว่าเป็นเปรียญ คือ
เปรียญธรรม ๓ ประโยค ถึงเปรียญธรรม ๙ ประโยค จัดรวมเป็น ๓ ชั้น ดังนี้ 
   ๑) เริ่มจากชั้นบาลีไวยากรณ์ประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ป.ธ.๓ เป็นชั้นเปรียญตรี   
(ใช้เวลาเรียน ๓ ปี นับจากชั้นบาลีไวยากรณ์) 
   ๒) ชั้นประโยค ป.ธ.๔-๕-๖ เป็นชั้นเปรียญโท (ใช้เวลาเรียน ๓ ปี นับจากเปรียญตรี)    
   ๓) ชั้นประโยค ป.ธ.๗-๘-๙ เป็นชั้นเปรียญเอก (ใช้เวลาเรียน ๓ ปี นับจากเปรียญโท)   
  รวมเวลาเรียนบาลี ตั้งแต่ชั้นบาลีไวยากรณ์ถึงประโยค ป.ธ.๙ ใช้เวลาเรียนอย่างน้อย ๙ ปี 
พระภิกษุสาเณรที่จะเข้ารับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับประถม  
ศึกษาแล้ว และจบนักธรรมชั้นตรีจึงมีสิทธิสอบบาลีสนามหลวงชั้นประโยค ๑-๒ และประโยค ป.ธ.๓   



๓๑ 
 

 

จบนักธรรมชั้นโท จึงมีสิทธิสอบประโยค ป.ธ.๔-๖ จบนักธรรมชั้นเอก จึงมีสิทธิสอบประโยค ป.ธ.๗-๙ 
การเรียนการสอนใช้วิธีท่องจ าจากต ารา และจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทย หรือแปลจากภาษาไทยเป็น 
ภาษาบาลีโดยจะต้องมีการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง นักเรียนจะต้องเป็นผู้แปลเอง แล้วครูคอย
ฟังการแปลของนักเรียนหากผิดตรงไหนก็จะให้ค าแนะน าบอกความรู้เพ่ิมเติมให้นักเรียนถ้านักเรียนมี
ความขยันหมั่นเพียรอยู่เสมอๆ ก็จะประสบความส าเร็จ ได้ไม่ยากนัก๕๒  
  ด้านสื่อการเรียนการสอน สื่อ-อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนนับเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะ 
ช่วยสร้างความสนใจในการเรียนการสอน และช่วยให้การเรียนการสอนประสบผลส าเร็จมากยิ่งขึ้นแต่
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่น้อยมากที่ใช้เป็นหลัก คือต าราเรียน 
สมุดจดบันทึก กระดานด า ชอล์ก หรือไวท์บอร์ดเทปบันทึกการแปล กระดาษเขียนตอบปัญหา สื่อการสอน           
เป็นแบบเดิม ไม่มีสื่อใหม่ๆ นอกจากหนังสือเรียนแม้นปัจจุบันนี้ตามส านักเรียนใหญ่ๆ ที่มีทุนทรัพย์พอ 
เพียงที่จะซื้อหาสื่อสมัยใหม่มาใช้ในการเรียนการสอน เช่นคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ สื่อดีวีดี 
หรือ ซีดีสื่อการเรียนการสอน แต่ถ้าในภาพรวมแล้วยังถือว่า มีไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึงด้วยเหตุนี้ท าให้ 
การเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ และในแต่ละปี จะมีนักเรียนที่สอบตกเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้เพราะ 
การเรียนการสอนในรูปแบบเดิม  ๆท าให้เกิดความน่าเบื่อหน่ายไม่สร้างความสนใจให้กับผู้เรียนเท่าที่ควร                
  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน การเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีในแต่ละ
ส านักเรียนส านักศาสนศึกษา และโรงเรียนพระปริยัติธรรมประจ าจังหวัด จ าเป็นที่ต้องมีกิจกรรมที่ช่วย 
ส่งเสริมสนับสนุนให้การเรียนการสอนประสบความส าเร็จตามที่ต้องการ ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอน
อาจมีดังต่อไปนี้ 
  ๑. การจัดทดสอบเพ่ือวัดผลความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเป็นการภายใน 
  ๒. การมอบรางวัลให้แก่นักเรียนทีมี่ผลการเรียนดี และเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอเพ่ือสร้าง
แรงจูงใจในการเรียน 
  ๓. การจัดอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง เพ่ือสร้างทักษะและเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ 
และความม่ันใจให้กับผู้เรียน 
  ๔. การผลิตต ารา คู่มือ และเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
  ๕. การจัดครูพี่เลี้ยงส าหรับนักเรียนบาลีไวยากรณ์เพ่ือรับท่องสูตร 
  นอกจากนี้กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของการเรียนการสอนบาลีใน       
ยุคปัจจุบันคือ การจัดอบรมพิเศษ (ติวเข้ม) ก่อนสอบสนามหลวงโดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือ เพ่ือให้
นักเรียนเตรียมความพร้อม และเกิดความมั่นใจก่อนเข้าสอบสนามหลวง เพ่ือปลูกฝังความนิยมในการ 
ศึกษาภาษาบาลีให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น เป็นต้น๕๓ 

                                                           

   ๕๒พระมหาทองดี ปญฺญาวชิโร, การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี, (กรุงเทพมหานคร : อาทรการ
พิมพ์, ๒๕๔๕), หน้า ๑๒๕. 
  ๕๓ส านักงานเจ้าคณะภาค ๒, อบรมบาลีก่อนสนามสนามหลวง ภาค ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๒๕๘. 



๓๒ 
 

 

  ด้านการวัดผลและประเมินผล การเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี มีการวัดผล
ในระดับชั้นเรียนโดยส านักเรียน ส านักศาสนศึกษา และโรงเรียนพระปริยัติธรรมประจ าจังหวัดด าเนิน 
การจัดวัดผลการเรียนชั่วโมงท่ีมีการเรียนการสอน แต่การวัดผลในลักษณะนี้เป็นเพียงการทดสอบความ 
รู้ของผู้เรียนเท่านั้น ไม่ได้ใช้ในการตัดสินผลการเรียนหรือเลื่อนระดับชั้นประโยคแต่อย่างใด เพราะการ 
วัดผลประเมินผลระดับประเทศที่เรียกว่า “การสอบบาลีสนามหลวง” โดยกองบาลีสนามหลวงเป็นผู้ 
ด าเนินการประเมินผลการเรียน ซึ่งปัจจุบันก าหนดการสอบบาลีสนามหลวงมี ดังนี้๕๔ 
 ๑. ประโยค ๑-๒ ถึงประโยค ป.ธ.๕ ก าหนดสอบสนามหลวงปีละ ๒ ครั้งและในกรณีที่นัก 
เรียนรูปใดสอบไม่ผ่านในครั้งที่ ๑ สามารถสอบซ่อมในครั้งที่ ๒ ภายในปีการศึกษาเดียวกันได้ แต่ต้อง
สอบผ่านวิชาใดวิชาหนึ่งในการสอบครั้งท่ี ๑ จึงจะมีสิทธิสอบครั้งท่ี ๒ 
 ๒. ประโยค ป.ธ.๖ ถึงประโยค ป.ธ.๙ ก าหนดสอบสนามหลวงปีละ ๑ ครัง้ ถ้านักเรียนรูปใด   
สอบไม่ผ่านก็จะต้องเข้าสอบใหม่ในปีการศึกษาถัดไปการตัดสินผลการเรียนจะใช้ผลการสอบบาลีสนาม                                                                                                                          
หลวงเท่านั้น กล่าวคือ ผู้ที่สอบผ่านประโยคบาลีสนามหลวงจึงจะได้เลื่อนชั้นประโยคในระดับสูงขึ้นการ 
วัดผลและประเมินผลการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี นับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นขั้น
สุดท้ายของกระบวนการเรียนการสอน เป็นการประเมินผลการจัดการศึกษาว่าได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
หรือไม่ เป็นต้น โดยการสอบวัดผลจะมี ๒ ระดับ คือ ในระดับสถานศึกษา และในระดับประเทศ ส่วน
ในระดับสถานศึกษาหรือโรงเรียน เป็นการจัดสอบวัดผล เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบในระดับ 
ประเทศของผู้เรียน โดยครูผู้สอนเป็นผู้จัดสอบวัดผล ลักษณะข้อสอบจะอาศัยแนวข้อสอบของบาลีสนาม 
หลวง แต่จะไม่มีผลในการเก็บคะแนนของผู้เรียน เป็นแต่เพียงต้องการหาข้อบกพร่อง ของผู้เรียน แล้ว
ปรับให้สมบูรณ์ข้ึนเท่านั้น จะไม่มีผลต่อการสอบได้หรือสอบตกของผู้เรียนแต่อย่างใด ผู้ที่สอบไม่ผ่านใน 
สนามโรงเรียน เมื่อแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว อาจสอบผ่านสนามหลวงก็ได้๕๕ 
 การสอบประโยคบาลีสนามหลวงครั้งที่ ๑ 
  ครั้งแรก ๑) สอบประโยค ป.ธ.๖-๗ วันขึ้น ๒-๓ ค่ า เดือน ๓ ของทุกปี ๒) สอบประโยค 
ป.ธ. ๘-๙ วันขึ้น ๔-๖ ค่ า เดือน ๓ ของทุกปี 
  ครั้งหลัง ๑) สอบประโยค ๑-๒ และ ป.ธ.๓-๔ วันแรม ๑๐-๑๒ ค่ า เดือน ๓ ของทุกปี 
  การตรวจบาลีในการสอบครั้งที่ ๑ ตรวจพร้อมกันทุกประโยค วันแรม ๒-๖ ค่ า เดือน ๔ 
ของทุกปี การประกาศผลการสอบครั้งที่ ๑ วันแรม ๖ ค่ า เดือน ๔ ของทุกปี 
   การสอบบาลีครั้งท่ี ๒ 
  สอบประโยค ๑-๒ และประโยค ป.ธ.๓-๕ วันแรม ๑๐-๑๒ ค่ า เดือน ๕ การตรวจบาลีใน
การสอบครั้งที่ ๒ ตรวจพร้อมกันทุกประโยค วันขึ้น ๑๐ ค่ า เดือน ๖ ของทุกปี 
  การประกาศผลการสอบครั้งที่ ๒ วันขึ้น ๑๓ ค่ า เดือน ๖ ของทุกปี 

                                                           

  ๕๔พระธรรมปัญญาภรณ์ และพระมหาทองดี ปาวชิโร , การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี,             
(กรุงเทพมหานคร : อาทรการพิมพ์, ๒๕๔๘), หน้า ๑๐๙. 
  ๕๕สมชาย ไมตรี, การศึกษาของพระสงฆ์ในประเทศไทย : กรณีศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี , 
รายงานการวิจัย (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๔๙), หน้า ๓๑. 



๓๓ 
 

 

  สถานที่สอบประโยคบาลีสนามหลวง 
  ส าหรับสถานที่สอบนั้น ประโยค ๑-๒ และ ประโยค ป.ธ.๓-๔ จะมีสนามสอบกระจายไป
ตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ส่วนประโยค ป.ธ.๕-๙ สนามสอบ จะอยู่ที่ส่วนกลางแต่ผู้เรียนที่จะเข้า 
สอบประโยค ป.ธ.๕-๙ ต้องเดินทางมาสอบที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยสอบ ณ วัดที่กองบาลีสนาม 
หลวงก าหนดเป็นสนามสอบ เช่นวัดสามพระยาจะเป็นสนามสอบของชั้นประโยค ป.ธ.๗-๙ เป็นต้น๕๖ 
  ส าหรับผู้เรียนที่จะสมัครสอบความรู้บาลีนั้น นอกจากจะสอบได้วุฒิบาลีประโยคที่ผ่าน 
มาแล้ว ยังต้องมีวุฒินักธรรมก ากับด้วย คือ 
   ประโยค ๑-๒-๓ (เปรียญตรี) ต้องมีวุฒินักธรรมชั้นตรี จึงจะมีสิทธิสอบ 
   ประโยค ป.ธ.๔-๕-๖ (เปรียญโท) ต้องมีวุฒินักธรรมชั้นโท จึงมีสิทธิสอบ 
   ประโยค ป.ธ.๗-๘-๙ (เปรียญเอก) จะต้องมีวุฒินักธรรมชั้นเอก จึงจะมีสิทธิสอบ  
   อนึ่ง ถ้าก าลังสอบนักธรรมชั้นใดชั้นหนึ่งอยู่ ก็ให้ลงไว้ในช่องหมายเหตุว่า “ก าลังสอบ น.ธ.
ตรี” เป็นต้น และเม่ือทราบผลการสอบธรรมแล้ว ต้องรีบแจ้งผลการสอบให้แม่กองบาลีทราบโดยด่วน  
 ปัจจุบัน การศึกษาปริยัติธรรมเป็นกิจส าคัญอย่างหนึ่งที่คณะสงฆ์จัดให้มีการด าเนินการ
ดังที่ก าหนดไว้ในอ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคมตอนหนึ่งว่า “ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา
ของคณะสงฆ์” ในระเบียบการ ปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางได้ก าหนดวิธีด าเนินการควบคุมและ
ส่งเสริมศาสนศึกษาว่า “ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในระเบียบมหาเถรสมาคม” และในการปกครองคณะ
สงฆ์ส่วนภูมิภาคได้ก าหนดอ านาจหน้าที่เจ้าคณะทุกส่วนทุกชั้นว่า “ควบคุมและส่งเสริมศึกษาให้
ด าเนินไปด้วยดี”๕๗ 
 สรุป การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในสมัยปัจจุบันได้ว่ามีหลายปัจจัยที่ท าให้   
การศึกษาในแผนกนี้ ไม่ค่อยจะก้าวหน้าไปสู่เปูาหมายของการจัดการศึกษาตามที่ต้องการได้ แต่กลับอยู่
ในสภาพที่ทรงตัว และรอวันทรุดลงเรื่อยๆ ปัจจัยที่ว่า เช่นหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนในปัจจุบัน 
ก็เป็นหลักสูตรเก่า ไม่ได้รับการปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัย วิธีการเรียนการสอนก็เน้นการจ าเนื้อหาเป็น 
หลักมากกว่าวิธีการอ่ืนๆ ซึ่งท าให้ผู้เรียนที่มีความสามารถทางความจ าน้อย การศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีในปัจจุบันมีองค์กรของคณะสงฆ์ไทย คือกองบาลีสนามหลวงท าหน้าที่หลักในการบริหาร 
การศึกษาอย่างเป็นระบบมีกฎเกณฑ์ มีระเบียบในการปฏิบัติมากกว่าในยุคสมัยที่ผ่านมาแต่ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ ที่ต้องรีบปรับปรุง เพราะในแต่ละปีมีจ านวนผู้สอบได้น้อยมีนักเรียนสอบตก
จ านวนมาก และพระภิกษุสามเณรที่ศึกษาในแผนกนี้ มีจ านวนที่ลดลงไปเรื่อยๆ ทั้งนี้เพราะขาดความ
เชื่อมั่นในการศึกษาแผนกนี้ ว่าจะศึกษาไปเพ่ืออะไร ทั้งยังต้องใช้ความเพียรพยายามในการเรียนสูง 
และใช้เวลานานกว่าที่จะจบการศึกษาชั้นสูงสุด 
 

                                                           

  ๕๖ทิศนา แขมมณี, รูปแบบการเรียนการสอน : ทางเลือกที่หลากหลาย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๑๒๔. 
  ๕๗พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วย เร่ืองการคณะสงฆ์และการ
พระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการศาสนา, ๒๕๔๓), หน้า ๘๕. 



๓๔ 
 

 

ตารางที ่๒.๔ แสดงหลักสูตรประโยคบาลีสนามหลวงในปัจจุบัน๕๘  
หลักสูตร รายวิชา แบบเรียน 

ประโยค ๑-๒ 
๑. แปลมคธเป็นไทย  
๒. บาลีไวยากรณ์  

๑. ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๑-๔  
๒. หนังสือบาลีไวยากรณ  

ประโยค ป.ธ.๓ 
๑. แปลมคธเป็นไทย  
๒. สัมพันธ์ไทย  
๓. บาลีไวยากรณ์  

๑. ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๕-๘  
๒. ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๕-๘  
๓. หนังสือบาลีไวยากรณ์  

ประโยค ป.ธ.๔ 
๔. บุรพภาค 
๑. แปลไทยเป็นมคธ  
๒. แปลมคธเป็นไทย  

๔. ความรู้ภาษาไทยและรูปแบบหนังสือราชการ 
๑. ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๑  
๒. มังคลัตถทีปนี ภาค ๑  

ประโยค ป.ธ.๕ 
๑. แปลไทยเป็นมคธ  
๒. แปลมคธเป็นไทย  

๑. ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๒-๔  
๒. มังคลัตถทีปนี ภาค ๒  

ประโยค ป.ธ.๖ 
๑. แปลไทยเป็นมคธ 
๒. แปลมคธเป็นไทย 

๑. ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๕-๘ 
๒. สมันตปาสาทิกาภาค ๓ 

ประโยค ป.ธ.๗ 
๑. แปลไทยเป็นมคธ 
๒. แปลมคธเป็นไทย 

๑. มังคลัตถทีปนี ภาค ๑ 
๒. สมันตปาสาทิกาภาค ๑-๒ 

 
ประโยค ป.ธ. ๘ 
 

๑. แต่งฉันท์ภาษามคธ 
๒. แปลไทยเป็นมคธ 
๓. แปลมคธเป็นไทย 

๑. ข้อความตามท่ีกรรมการออกข้อสอบก าหนด 
๒. สมันตปาสาทิกาภาค ๑ 
๓. วิสุทธิมรรค 

 
ประโยค ป.ธ. ๙ 
 

๑. แต่งไทยเป็นภาษามคธ 
๒. แปลไทยเป็นมคธ 
๓. แปลมคธเป็นไทย 

๑. ข้อความตามท่ีกรรมการออกข้อสอบก าหนด 
๒. วิสุทธิมรรค 
๓. อภิธัมมัตถวิภาวินี 

 
๒.๒ การส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม 
  การส่งเสริมการศึกษา เป็นงานที่สนับสนุนให้การศึกษาในด้านศาสนาเป็นหลัก ที่จะส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตของพระภิกษุ สามเณร จะต้องเล่าเรียนศึกษาค้นคว้า และ ท าความเข้าใจ มี ๒ ประการ 
คือ ๑) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ๒) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี การศึกษาเป็น
หัวใจส าคัญของประเทศชาติ พระพุทธศาสนาเป็นหัวใจส าคัญยิ่งของการศึกษา แต่เดิมวัดเป็นแหล่งที่   
มาของการศึกษาพระภิกษุเป็นครูผู้สอนให้การศึกษาในด้านต่างๆ วัดจึงเป็นแหล่งพัฒนาการศึกษาของ 
ประเทศไทยมาตั้งแต่อดีตกาล และมีบทบาทส าคัญในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาประชาชนในชาติให้
มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถประกอบอาชีพ และด ารงชีวิตอย่างสงบสุขการ   
ศึกษาปัจจุบันจ าเป็นอย่างยิ่งทีน่ าพระพุทธศาสนาเขา้มาเกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยน าการเรียนการสอน

                                                           

  ๕๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๗-๑๑๘. 



๓๕ 
 

 

พระพุทธศาสนามาประยุกต์ให้สัมพันธ์กลมกลืนกับวิชาต่างๆ ที่จัดให้มีการเรียนการสอนในด้านการ 
ศึกษาตา่งๆ ทั่วประเทศปัจจุบันการศึกษาได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในบริบท 
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของคณะสงฆ์ นับว่ามีบทบาทส าคัญในการศึกษาไทยมาตามล าดับ
ทั้งในด้านวิถีชีวิต วิธีคิด และวิธีการเรียนรู้ได้รับผลกระทบนี้ด้วย๕๙  
  การศึกษา คือ กระบวนการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการ  
จัดการศึกษาในกระบวนการจัดการศึกษานี้ มีบุคคลหลายคน หลายหน่วยงานเข้ามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็น 
ครอบครัว พรรคพวกเพ่ือนฝูงญาติมิตร ชุมชน ประชาคมเอกชน สื่อมวลชน วัด โรงเรียน และที่ส าคัญ
มากคือรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 
   การศึกษา คือ การสร้างปัญญาในการเรียนพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาทั้งบรรพชิต
และคฤหัสถ์เป็นกิจการบริหารของคณะสงฆ์ประการหนึ่งที่ส าคัญยิ่งในอ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคม
มีความตอนหนึ่งว่า “ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา” ของคณะสงฆ์ (ม.๑๕ ตรี) และในระเบียบ
การบริหารปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง มหาเถรสมาคมได้ก าหนดวิธีด าเนินการควบคุมและส่งเสริมการ     
ศาสนศึกษาว่า “ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษาให้ด าเนินไปด้วยดี” การส่งเสริมการศาสนศึกษา
ดังกล่าว คณะสงฆ์ยังมิได้ก าหนดวัตถุประสงฆ์ไว้โดยชัดเจน 
  ส่วนการส่งเสริมการศึกษาท่ีวัดและพระสังฆาธิการ จัดท าในส่วนของการศึกษานั้นถือว่าเป็น     
การให้บริการด้านการศึกษาพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ คือการมีโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
นับเป็นทางหนึ่งในการสร้างอุบาสกอุบาสิกาให้ได้พุทธศาสนิกชนที่มีคุณภาพ และเป็นก าลังของศาสนา 
อีกประการหนึ่งก็คือการไปสอนวิชาศีลธรรมตามโรงเรียนต่างๆ เป็นการอนุเคราะห์สังคมด้วยธรรมทาน 
การที่ให้พระสงฆ์ได้เข้าไปมีบทบาทในการศึกษาของชาติดังกล่าวนี้ จะท าให้เยาวชนและสังคมเห็นความ 
ส าคัญของวัดและพระสงฆ์ ทั้งนี้ องค์ประกอบในการจัดการศาสนศึกษาดังกล่าวจะดีหรือไม่ประการใด 
ขึ้นกับเจ้าส านักเรียนหรือเจ้าส านักศาสนศึกษาและครูอาจารย์ผู้บริหารการศาสนศึกษา ที่ได้ช่วยแบก
ภาระการศาสนศึกษาอย่างเต็มก าลังอันเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระศาสนาและคณะสงฆ์ด้วย๖๐      
ในการจัดการศึกษานั้น นับเป็นบทบาทท่ีสืบเนื่องมาจากบทบาทเดิมของวัดและพระสงฆ์ไทยในอดีตนับ           
ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมา จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่รัฐและคณะสงฆ์จัดการศึกษาร่วมกันเพ่ือ 
ให้การศึกษาแก่คนในสังคม จนกล่าวได้ว่าในสังคมไทยแบบเดิม วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนๆ หนึ่ งมี
ลักษณะการปฏิบัติภารกิจที่ครบจบสิ้นในตัว วัดซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชนและเป็นสมบัติของทุกคน

                                                           

   ๕๙อินถา ศิริวรรณ นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ, “การศึกษาแนวทางพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์”, วารสาร
ครุศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๒ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘): ๖๕-๗๘. 
  ๖๐บุญศรี พานะจิตต์ และคณะ, “ความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : กรณีศึกษาวัดชลประทาน
รังสฤษฎ์ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติส านักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๕), หน้า ๗๒. 



๓๖ 
 

 

ในชุมชนจึงท าหน้าที่ให้การศึกษาตลอดชีวิตแก่สมาชิกทุกคนในชุมชนนั้น๖๑ แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
การปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ เป็นต้นมาการจัดให้ประชาชนได้ศึกษาเล่าเรียนเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ 
โดยตรงของรัฐพระสงฆ์แม้จะมีบทบาทด้านการศึกษา ก็เพียงช่วยสอนในโรงเรียนประชาบาลอยู่บ้างแต่  
ต่อมาบทบาทเหล่านี้ก็ค่อยๆ ลดน้อยลงตามล าดับจนถึง พ .ศ.๒๕๐๐ รัฐบาลผลิตครูได้มากขึ้นก็ไม่ได้
อาราธนาพระสงฆ์เป็นครูสอนวิชาสามัญในโรงเรียนอีก คงมีแต่การอาราธนาพระสงฆ์ไปสอนศีลธรรมใน   
โรงเรียนบ้าง เป็นผู้อุปการะโรงเรียนบ้างการศึกษาของรัฐที่พระสงฆ์วัดและคณะสงฆ์ยังคงมีส่วนช่วยอยู่    
  มีบทสรุปถึงจุดหมายแห่งการจัดการศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษามีหน้าที่พัฒนาคนให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ นั่นคือการศึกษาต้องสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based Society) หรือสังคม 
แห่งการเรียนรู้ (Learning Society) ขึ้นมาให้จงได้มนุษย์ที่พัฒนาแล้วจะเป็นฐานส าหรับการพัฒนาทุก 
ส่วนของประเทศ ซึ่งรวมทั้งเศรษฐกิจฐานความรู้ และเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน มนุษย์ที่พัฒนาแล้ว 
หมายถึง คนที่มีภาวนา ๔ ได้แก่ กายภาวนา สีลภาวนา จิตภาวนา และปัญญาภาวนา เทียบได้กับจตุ 
สดมภ์ของยูเนสโก การจัดการศึกษาท่ีจะพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต้องยึดหลักอธิษฐานธรรม ๔    
ประการ คือ ปัญญา สัจจะ จาคะ และสันติ เป็นต้น๖๒ เมื่อกล่าวถึงการศาสนศึกษาก็คือการหล่อหลอม
จิตลักษณ์ของมนุษย์ ถึงแม้มีรูปกายเป็นของคนเหมือนกัน แต่จิตลักษณ์ของมนุษย์แตกต่างกันมากยิ่งกว่า 
ความแตกต่างของรูปร่างวัตถุท่ีมีอยู่ในโลกเสียอีก จิตลักษณ์ก าเนิดการรับรู้ การแปลผล สิ่งรับรู้ความรู้สึก 
ความคดิ และความประพฤติกรรม การศึกษาจึงก าหนดชีวทัศน์ โลกทัศน์ ความรู้สึก สุข ทุกข์ และความ 
รู้สึกของเราต่อผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม หรือสรุปอีกว่า มนุษย์เป็นอยู่อย่างไรเพราะการศึกษานั้นเอง๖๓  

จากบทบาทหน้าที่ของพระสังฆาธิการในการเป็นธุระเรื่องการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ   
แนวคิด ที่กล่าวว่า การจัดการศึกษาที่วัดและพระสงฆ์ จัดให้มีการบริการแก่สังคมตามความมุ่งหมาย
ของการศึกษาของรัฐ ที่มีการด าเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน แยกออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ 

๑. การจัดการศึกษาเป็นโรงเรียนตามแผนการศึกษาแห่งชาติ คือ ให้นักเรียนและพระภิกษุ
สามเณรได้ศึกษา เพ่ือชีวิตและสังคมได้แก่ การจัดโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โรงเรียนราษฎร์ 
โรงเรียนการกุศลของวัด โรงเรียนวัด สอนเด็กก่อนเกณฑ์ วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสงฆ์ 

๒. การสงเคราะห์ให้เด็กและประชาชนได้รับการศึกษา ในสถาบันศึกษาของรัฐ หรือเอกชน
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ เช่น การเป็นผู้น าในการตั้งโรงเรียนในชนบทที่ตั้งวัด การให้สร้างสถานศึกษา
ในบริเวณวัด การให้ใช้หรือให้เช่าที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์ ในการสร้างสถานศึกษาของรัฐหรือท้องถิ่นการ
เป็นผู้อุปการะโรงเรียนต่างๆ การให้การอุปถัมภ์แก่เด็กวัด 

                                                           

  ๖๑พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : จรูญการพิมพ์, 
๒๕๔๑), หน้า ๒. 
  ๖๒พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ทิศทางการศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๔๕. 
  ๖๓ประเวศ วะสี, ศาสตราจารย์ นายแพทย์ พระสงฆ์กับการรู้เท่าทันสังคม, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์พิมพ์ดี, ๒๕๔๖), หน้า ๑๗. 



๓๗ 
 

 

๓. การสอนศีลธรรมแก่นักเรียนนักศึกษาในระบบโรงเรียน ตามแผนการศึกษาแห่งชาติเช่น 
การสอนธรรมศึกษาการสอนศีลธรรม การใช้หน่วยงานพระธรรมทูตและหน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบล ในการเผยแผ่ศีลธรรมในโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ ในปัจจุบันระบบการศึกษาในโรงเรียน
เปลี่ยนไป มีการขยายฐานการศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และการศึกษาก็เน้นประสบการณ์ตรงเป็น 
ส่วนมาก เด็กและเยาวชนจะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่เพื่อศึกษา หาความรู้ด้วยตนเองในระยะเวลาที่เปลี่ยน 
ระบบการเรียนนี้ จึงท าให้ระบบโรงเรียนที่พระสงฆ์ วัดและคณะสงฆ์ จะต้องประสบปัญหาในด้านการ
บริหารการจัดการ เนื่องจากเด็กต้องใช้เวลา ในระบบโรงเรียนสามัญเป็นส่วนใหญ่ โรงเรียนพุทธศาสนา 
วันอาทิตย์หลายโรงเรียนต้องประสบปัญหานักเรียนขาดเรียน เป็นต้น 
  จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น พระสงฆ์วัดและคณะสงฆ์ จึงควรที่จะปรับบทบาทและ
ปรับปรุงการเรียนการสอน การจัดการศึกษาในส่วนประชาชนทั่วไปในเรื่องที่ควรด าเนินการต่อไปนี้ 
  พระสงฆ์หรือเจ้าอาวาส จะต้องถือเป็นหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่ง ที่จะจัดให้มีการศึกษาแก่  
ประชาชนทั่วไปเพราะการศึกษาสงเคราะห์ ว่าโดยเนื้อหาสาระแล้วก็เป็นการเผยแผ่พระศาสนานั่นเอง
ซึ่งสามารถท าได้ใน ๒ ลักษณะ คือในด้านการเป็นผู้น าเป็นผู้สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาสงเคราะห์
ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้๖๔ 
    ๑. พระสงฆ์หรือเจ้าอาวาส ควรเป็นผู้น าในการจัดตั้งโรงเรียนราษฎร์ ให้มีขึ้นในวัดและ       
ท าการเปิดสอนตามหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ เจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์ อาจเป็นผู้บริหารจัดการ 
ร่วมกันกับคณะกรรมการท้องถิ่น โดยจัดให้เป็นไปตามระเบียบมหาเถรสมาคมที่ว่าด้วย การตั้งหน่วย
อบรมประชาชนประจ าต าบล พ.ศ.๒๕๑๘ 

 ๒. เป็นผู้น าในการระดมทุน เกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาชีวิตของคน 
ในชุมชนและควรจัดให้มีการจัดตั้งกองทุนส าหรับสงเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนยากจน และอาจจะจัด
มอบทุนในการศึกษาในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา โดยอาจจะด าเนินการเองบ้าง ส่งต่อให้สถานศึกษา
จัดการเองบ้าง และมอบให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ช่วยจัดด าเนินการแทนบ้าง 

 ๓. การจัดให้มีการเปิดสอนธรรมศึกษาแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป 
เพ่ือให้เข้าถึงหลักธรรมค าสอน เพ่ือจะได้น ามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวันเป็นการช่วยสงเคราะห์
ให้เยาวชนมีพัฒนาการด้านจิตใจที่สูงยิ่งขึ้น 
  ๔. ควรส่งเสริมพระภิกษุสามเณรในวัด ให้ได้รับการศึกษาจากสถานการศึกษาของ
คณะสงฆ์ เช่นมหาวิทยาลัยสงฆ์ เป็นต้น เพราะในปัจจุบัน พระสงฆ์หรือเจ้าอาวาสไม่น้อยที่มีแนวคิด 
ไม่ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรเรียนในสถานศึกษาของสงฆ์ เพราะเห็นว่า ขัดกับพระธรรมวินัย 
   ๕. การจัดให้มีการศึกษาอบรมด้านวิปัสสนาธุระ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอันเป็น 
การฝึกฝนอบรมพัฒนาการทางจิตใจให้เกิดปัญญาขั้นสูงสุด ในพุทธศาสนาจนสามารถรู้เห็นแจ่มแจ้ง
เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง คือ รู้เท่าทันโลกและชีวิตจนเป็นผู้หมดจากกิเลสหลุดพ้นจากความ 
ทุกข์โดยสิ้นเชิงซึ่งถือเป็นเปูาหมายสูงสุดของพุทธศาสนาที่เรียกว่านิพพาน 
                                                           

    ๖๔ช าเลือง วุฒิจันทร์, เอกสารประกอบค าบรรยายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ กฎกระ   
ทรวงกฎกระทรวงกฎมหาเถรสมาคมพร้อมด้วยระเบียบและค าสั่งมหาเถรสมาคม, หน้า ๓๓๑. 



๓๘ 
 

 

 ๖. การจัดให้มีสถานศึกษา เพ่ือให้บริการแก่ผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้ เช่น การจัดให้
มีห้องสุมด และพิพิธภัณฑ์สถานแก่ผู้สนใจทั่วไป และโดยมีการจัดสรรในการให้บริการที่ดี มีการปรับปรุง 
ระบบ ให้มาตรฐาน  

 ๗. การให้การศึกษาอบรมแก่ผู้ที่บวชในระยะสั้น เพราะในปัจจุบันคนในสังคมนั้น ไม่
นิยมบวชเป็นเวลานาน แต่ยังคงมีการบวชตามประเพณีของสังคมไทย เช่นการบวช ๓-๑๕ วัน หรือ ๑ 
พรรษา เป็นต้น และนอกจากนั้นควรจัดให้มีการบวชภาคฤดูร้อน ของนักเรียนนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ
ในระดับ อุดมศึกษาในแต่ละปี ที่ก าลังนิยมแพร่หลายอยู่ในปัจจุบัน 

 ๘. พระสงฆ์หรือเจ้าอาวาส ควรจัดให้มีการช่วยเหลือแก่โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในวัดหรือตั้ง 
อยู่ในท้องที่เดียวกับที่ตั้งวัดอยู่ โดยเฉพาะในชนบทที่ห่างไกลออกไปที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พระสงฆ์หรือ 
เจ้าอาวาส ควรให้การสนับสนุนในการหาเงินหรือวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่างๆ  

 ๙. การอุปการะนักเรียนนักศึกษา ในรูปแบบของศิษย์วัดเพ่ือเข้าศึกษาในสถานศึกษา
ต่างๆ และให้การสงเคราะห์ด้วยปัจจัยต่างๆ เช่นทุนในการศึกษาเล่าเรียนเป็นต้นก็นับเป็นบทบาทด้าน
บริการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการ 

 ๑๐. การเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและสถานศึกษาระดับต่างๆ ถือเป็นกิจกรรม 
ที่ส าคัญยิ่งกิจกรรมหนึ่งของคณะสงฆ์ ที่ให้บริการแก่เยาวชนโดยทางสถานศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
เพราะคณะสงฆ์ต้องการสงเคราะห์ด้านการศึกษาแก่เยาวชนอยู่แล้ว๖๕ 

การควบคุมและการส่งเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์ เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยและเป็น 
การสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ ควรที่จะจัดให้มีการด าเนินการอย่างมีแบบแผนเป็น 
ระบบเป็นมาตรฐานต่อไปนี้๖๖ 

 ๑. คณะสงฆ์ควรจัดตั้งคณะกรรมการการศึกษา เพ่ือให้เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อ     
การก าหนดนโยบายก าหนดมาตรการและการควบคุมส่งเสริมให้มีการด าเนินการจัดการศึกษาอย่าง
จริงจังเพราะปัจจุบันนี้ มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ก็ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรงท าให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างไร้เปูาหมายและกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป 

 ๒. คณะสงฆ์ควรเป็นผู้สนับสนุนในทุกๆ  ด้านเกี่ยวกับการจัดให้มีการจัดการศึกษาเพราะ  
จากรายงานผลวิจัย ระบุตรงกันว่าการจัดการศาสนศึกษา ขาดปัจจัยในการสนับสนุนแทบจะทุกด้าน
และท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันก็เป็นการจัดตามสภาพของชุมชนหรือสังคมนั้นๆโดยคณะสงฆ์ให้การสนับสนุน 
และการดูแลจากฝุายปกครองของคณะสงฆ์น้อยนิด 

 ๓. คณะสงฆ์ควรส่งเสริมบทบาทของผู้ที่ท างานด้านการจัดการศึกษาอย่างเท่าเทียม
กับในส่วนอื่นๆ โดยเฉพาะในการพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนสมณะศักดิ์เพ่ือให้เป็นก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานใน
ด้านนี้อีกทั้งเป็นการเผยแผ่ความดีนั้นให้เป็นที่รับรู้ของคนทั่วไป 

                                                           

  ๖๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๖๒. 
  ๖๖ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์, ทฤษฎีการจัดการความรู้, (กรุงเทพมหานคร : ธนาเพรส, ๒๕๕๒), หน้า ๙๕. 



๓๙ 
 

 

 ๔. คณะสงฆ์ควรที่จะมีการตรวจเยี่ยม จากส่วนกลางการติดตามและการประเมินผล
โครงการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา และเก็บข้อมูลต่างๆ ท าการศึกษาและวิจัยรูปแบบในการจัด
การศึกษาเพ่ือน าไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 ๕. คณะสงฆ์ควรจัดอบรมให้การศึกษา แก่พระสงฆ์หรือเจ้าอาวาสที่มีความสนใจและ
ท างานด้านการจัดการศึกษาและส่งเสริมให้มีการประสานงานรัฐองค์กรเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ  
จัดการศึกษาท่ีมีอยู่โดยทั่วไป๖๗ 
 การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ที่เรียกว่า “การศาสนศึกษา” นั้นท่านจัดโดยมีวัตถุประสงค์
หรือเปูาหมาย ๓ ระดับด้วยกันคือ 
  ระดับที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือตัวบุคคล คือ ภิกษุสามเณรทุกรูปที่บวชมาจะต้องศึกษา 
หลักเบื้องต้นคือพระวินัย ระเบียบปฏิบัติทางศาสนารวมถึงธรรมเนียมต่างๆ ที่เป็นการศึกษาเพ่ือรักษา  
ตัวเอง เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพ่ือเอาตัวให้รอด คือ พ้นจากความทุกข์ เช่นการศึกษาปฏิบัติกรรมฐาน 
  ระดับที่ ๒ การจัดการศึกษาเพ่ือพระศาสนา คือ จัดหลักสูตรให้เป็นประโยชน์ในเชิงธ ารง
รักษาเนื้อหาสาระหรือแก่นสารพระพุทธศาสนาเข้าไว้ ได้แก่การเรียนนักธรรมและบาลีโดยน าพระไตร  
ปิฎก และหลักธรรมต่างๆ มาย่อแล้วเรียนกันเพ่ือรักษาพระพุทธศาสนาเรียกกันว่าเรียนพระพุทธพจน์ 
  ระดับท่ี ๓ การจัดการศึกษาเพ่ือสังคม เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือสังคมคือลูกชาว  
บ้านโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา การเรียนแบบนี้เรียกกันว่า “พระปริยัติธรรมแผนกสามัญ” 
คือเรียนวิชาทางโลกควบคู่กันไปกับเรียนวิชาทางธรรม เมื่อเรียนจบแล้วก็สึกหาลาเพศไป และใช้ความ 
รู้ไปประกอบอาชีพเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปได้ การจัดการศึกษาแบบนี้จึงเป็นการช่วยเหลือสังคม 
ผลิตคนที่มีคุณภาพให้สังคมอีกทางหนึ่ง๖๘    
 การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ ๒ ประการ คือ จัดการศึกษาเพ่ือ
สร้างศาสนทายาท และจัดการศึกษาเพ่ือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาซึ่งเรียกว่าการศึกษาสงเคราะห์
ส าหรับเด็กจากครอบครัวยากจนหรืออยู่ในถิ่นทุรกันดารที่รัฐไม่สามารถจัดการศึกษาได้ทั่วถึงคณะสงฆ์
ถือว่าหลักสูตรนักธรรมและบาลี เป็นการศึกษาเพ่ือสร้างศาสนทายาท ส่วนหลักสูตรพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา เป็นการศึกษาสงเคราะห์ เพราะผู้เรียนจบหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ส่วนมากมักสึกหาลาเพศไปสอบเอนทรานซ์เข้าเรียนมหาวิทยาลัย๖๙  
  ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระบุไว้ว่า
การจัดการศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 

                                                           

  ๖๗ชัยณรงค์ ค าพีพงษ์, “การประเมินหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรียนพระปริยัติธรรมในคณะสงฆ์ภาค ๙”, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน, 
(คณะศึกษาศาสตร์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๐), หน้า ๖๐. 
  ๖๘พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), บทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนากับการจัดการศึกษา , 
(กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ดี, ๒๕๔๖), หน้า ๔. 
  ๖๙พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การศึกษาเพ่ือสร้างศาสนทายาท, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๑๗. 



๔๐ 
 

 

จิตใจสติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพลภาพ เป็นการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยและเป็นการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานส าหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ๗๐   
  รูปแบบการส่งเสริมการศึกษา 
  การศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ซึ่งหากคนมีคุณภาพแล้ว
ย่อมท าให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้า โดยการจัดการศึกษาให้คนมีคุณภาพ สอดคล้องกับแผนพัฒนา
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘ ที่ว่า การศึกษาเป็นพื้นฐานที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งในการสร้างให้เกิดความเจริญ 
ก้าวหน้าและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นการพ่ึงพาตนเองและสร้างความก้าวหน้าได้๗๑  
  การส่งเสริมการศึกษาให้ได้ผลนั้นต้องสร้างแรงจูงใจ (Motives) เพราะการสร้างแรงจูงใจ 
เป็นเทคนิคที่ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นหลักการ กระบวนการและเทคนิค
การสร้างแรงจูงใจเพื่อการเรียนรู้ ถึงแม้ว่าความรู้ด้านกระบวนการของการเรียนรู้จะมีพ้ืนฐานทางด้าน
จิตวิทยาการเรียนรู้เหมือนกันที่ว่า แรงจูงใจมีส่วนส าคัญท าให้เกิดการเรียนรู้ และการกระตุ้นให้มี
แรงจูงใจจะท าให้การเรียนรู้ได้ผลดี โดยมีการสอนอยู่บนฐานของการให้ความส าคัญกับผู้เรียนในการ
เรียนรู้ แต่อย่างไรก็ตามการน าเทคนิควิธีการที่ใช้ได้ผลกับผู้เรียนวัยเด็กท่ีเป็นนักเรียนในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานมาใช้กับผู้เรียนวัยผู้ใหญ่ที่เป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นจึงไม่เป็นสิ่งที่จะสามารถยืนยัน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้อย่างมั่นใจ และความสับสนก็เกิดขึ้นเสมอกับ
ผู้ที่ท าการศึกษาค้นคว้าเรื่อง กระบวนการเรียนการสอน เทคนิควิธีการสอน รวมทั้งเทคนิคการสร้าง 
แรงจูงใจ ซึ่งเนื้อหาในต ารา บทความ และงานวิจัยส่วนมากเป็นการน าเสนอเทคนิควิธีการส าหรับการ
เรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นส าคัญ ครอบคลุมไปถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการใช้เทคนิควิธีต่างๆ เหล่านั้นกับผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา ซึ่งก็มักจะอนุมานว่าได้ผลดีเช่น 
เดียวกัน ซึ่งการกล่าวอ้างเช่นนั้นไม่เป็นความจริงทั้งหมดทุกเรื่องเสมอไปอย่างไรก็ตาม ธรรมชาติของ
การเรียนรู้ของมนุษย์ และแรงจูงใจใฝุเรียนรู้ในแต่ละวัยหรือในแต่ละช่วงอายุมีความเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา การท าความเข้าใจกับประเภทและธรรมชาติของแรงจูงใจใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาจึงเป็น
ความจ าเป็นก่อนที่จะน าเทคนิคการสร้างแรงจูงใจใฝุเรียนรู้ไปใช้กับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในแต่
ละช่วงเวลาของการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ๗๒ 
 ประเภทของแรงจูงใจ 
  การเรียนในชั้นเรียนมักจะมีความน่าเบื่อ (Drudgery) มากกว่าความสนุกสนาน (Delight) 
จึงมีนักศึกษาจ านวนหนึ่งต้องออกกลางคัน ไม่สามารถอดทนเรียนจนจบการศึกษาได้ และอีกจ านวน
หนึ่งจ าต้องอดทนกับความน่าเบื่อนั้นต่อไป ถึงแม้ว่าร่างกายจะมานั่งอยู่ในชั้นเรียน แต่จิตใจนั้นอยู่นอก
ห้องเรียน พวกเขามาเรียนแต่ตัว ส่วนจิตใจนั้นขาดเรียนไม่ได้มากับร่างกาย นักศึกษากลุ่มนี้จึงไม่ทุ่มเท

                                                           

  ๗๐ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนท่ี ๔๕ ก, ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓, หน้า ๒. 
  ๗๑ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนส าคัญท่ีสุด, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัทพิมพ์ดี, ๒๕๔๓), หน้า ๕๖-๕๗. 
  ๗๒หลุย จ าปาเทศ, จิตวิทยาการจูงใจ, (กรุงเทพมหานคร : สามัคคีสาสน์, ๒๕๔๓), หน้า ๙๗. 
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ความสามารถและใช้ศักยภาพทางด้านการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างเต็มที่เพราะไม่มีจิตใจที่อยากจะ
เรียน ดังนั้นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีความต้องการอยากจะเรียนรู้จะเป็นการช่วยให้ผู้เรียนเหล่านี้
พ้นสภาวะของความทรมานหรือพ้นทุกข์ที่เกิดจากการเรียนที่น่าเบื่อหน่าย และได้พบกับความสุขและ
ความท้าทายจากการเรียน 
  แรงจูงใจ (Motives) หมายถึง สภาวะของจิตที่ได้รับการกระตุ้นให้เกิดความปราถนาที่
อยากเป็นอยากมี อยากได้ และกระบวนการหรือวิธีการที่กระตุ้นจนท าให้เกิดแรงจูงใจนี้เรียกว่า การ
จูงใจ (Motivation) หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าการจูงใจนั้นเป็นกระบวนการที่สร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้น 
การทดสอบและวัดแรงจูงใจนั้นวัดได้จากพฤติกรรมที่แสดงออกมาในรูปแบบต่างๆ กระบวน  การของ
การวัดและทดสอบแรงจูงใจต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการวัดและทดสอบเพ่ือการแปลผลที่ถูกต้อง 
  แรงจูงใจนั้นสามารถจ าแนกได้ ๒ ประเภทได้แก่ แรงจูงใจภายใน เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นจาก
แรงกระตุ้นในตนเอง (Intrinsic) เป็น การจูงใจภายใน (Internal Motivation) และถ้าแสดงออกเป็น
การกระท าก็จะเป็นการกระท าท่ีสนองความต้องการและความปรารถนาที่มีอยู่ในตัวตนอีกประเภทหนึ่ง
ของแรงจูงใจได้แก่ แรงจูงใจภายนอก เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นจากแรงกระตุ้นจากภายนอก (Extrinsic) 
เป็นการจูงใจภายนอก (External Motivation) เช่น ค่านิยมในสาขาวิชาที่เรียน สถาบันการศึกษา
รางวัลและเกียติยศที่ได้จากการเรียน เป็นต้นโดยที่อาจจะมีส่วนหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ
ภายในกไ็ด ้นอกจากนี้แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกบางอย่างสามารถสลับที่กันได้การกระตุ้น
แรงจูงใจภายนอกอาจส่งผลให้เกิดแรงจูงใจภายในขึ้นได้เช่นกัน แรงจูงใจ (Motives) จึงมีหลายรูปแบบ 
เช่น แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ (Achievement Motive) แรงจูงใจใฝุอ านาจ (Authority or Power Motive) 
แรงจูงใจใฝุสัมพันธ์ (Affiliate Motive) แรงจูงใจใฝุก้าวร้าว (Aggressive Motive) แรงจูงใจใฝุพ่ึงพา 
(Dependent Motive) และแรงจูงใจใฝุอิสระ (Independent Motive) เป็นต้น ในบทความนี้จะ
กล่าวถึงเฉพาะแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ หรือแรงจูงใจใฝุเรียนรู้เท่านั้น 
  แรงจูงใจใฝุเรียนรู้ หรือในบางทีเรียกว่า แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ ของนักศึกษานั้นมีธรรมชาติที่
เกี่ยวข้องกับความปรารถนาของนักศึกษาที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการของการเรียนรู้ เพ่ือบรรลุหรือ
สัมฤทธิ์ผลตามความปรารถนาการศึกษาระดับอุดมศึกษานี้ไม่ใช่เป็นการศึกษาภาคบังคับและนักศึกษา
ก็มีเหตุผลของความปรารถนาอยู่ภายใต้การให้ความสนใจหรือการไม่สนใจกับกระบวนการของการเรียน 
รู้และเหตุผลนั้น เป็นมูลฐานของแรงจูงใจใฝุเรียนรู้ของนักศึกษา สิ่งที่ควรให้ความส าคัญอีกอย่างหนึ่ง
คือ แรงจูงใจใฝุเรียนรู้นั้น นักศึกษาจะแสดงออกมาให้เห็นได้จากความตั้งใจ ความมุ่งมั่น ความอดทนที่
จะมีส่วนร่วมในกระบวนการของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีระยะยาวนานมิใช่เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ชั่ว
ยามเท่านั้น การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่ออาจารย์ที่เป็นผู้สอนคาดหวังว่าจะให้นักศึกษาที่เป็นผู้เรียนได้เกิด
การเรียนรู้ นักศึกษาก็จะเกิดการเรียนรู้ได้เช่นกัน และนักศึกษาจะมีแรงจูงใจในการเรียนรู้ถ้าพวกเขามี
ความศรัทธาในตัวอาจารย์ 
 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ 
  เทคนิคการสร้างแรงจูงใจใฝุเรียนรู้ถึงแม้ว่าจะมีลักษณะเป็นการสร้างแรงจูงใจภายนอกก็
ตาม แต่แรงจูงใจที่สร้างขึ้นนี้อาจส่งผลในการปรับเปลี่ยนให้เกิดแรงจูงใจภายในด้วย ซึ่งสามารถน าไป    
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ใช้ได้ในสถานการณ์ของการเรียนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี การสร้างแรงจูงใจใฝุเรียนรู้ให้กับนักศึกษานั้นมี
ระดับของความรับผิดชอบแบ่งเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับมหภาค (Macro Level) และ ระดับจุลภาค 
(Micro Level) ในระดับมหภาคนั้น เน้นการสร้างระบบแบบแผน และองค์ประกอบหลักส าหรับการ
เรียนรู้เพื่อสร้างแรงจูงใจโดยรวม โดยมีภาควิชา คณะวิชาและมหาวิทยาลัยท าหน้าที่รับผิดชอบในการ
สร้างแรงจูงใจใฝุเรียนรู้ ให้กับนักศึกษาในระดับนี้ ส่วนในระดับจุลภาคนั้น เป็นความรับผิดชอบของ
อาจารย์ที่ท าการสอนในห้องเรียนเน้นการกระท าและกิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิคการสอน และ
การใช้สื่อหรือเทคโนโลยีทางการสอนเป็นต้น การสร้างแรงจูงใจ๗๓ ในระดับมหภาคมีดังนี้ 
   ๑. สร้างสิ่งแวดล้อมทางการเรียนที่ดี เป็นการสร้างบรรยากาศทางกายภาพในสถานศึกษา
และในห้องเรียนให้เหมือนกับภาคธุรกิจ (Business-like Atmospheres) ที่จัดหน้าร้านค้าของตนหรือ
จัดสิ่งแวดล้อมในการท างานที่ให้ความรู้สึกน่าสนใจเช่น การตกแต่งด้วยภาพ แผนภูมิและกราฟิกต่างๆ 
การจัดวางอุปกรณ์ฝึกให้เป็นที่สะดุดตาน่าสนใจชวนเชิญให้อยากเข้ามาใกล้ๆ สัมผัสจับต้องและกระตุ่น
ความอยากรู้อยากเห็นในตัวนักศึกษาโดยมีพ้ืนฐานของความสะอาด ความเป็นระเบียบมีคุณค่าและ
ราคา ไม่ใช่เป็นที่รวมของขยะและของราคาถูกๆ ในสายตาของนักศึกษา เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 
ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ห้องน้ าสะอาดตลอดเวลาแสดงให้เห็นถึง
การมีคนดูแลเอาใจใส่ ห้องเรียนปรับอากาศ มีความเงียบ สะอาดและแสงสว่างเหมาะสมกับการเรียน 
นักศึกษามีความสุขที่ได้อยู่ในสถานศึกษาและห้องเรียนที่เพียบพร้อมกับสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
เรียนในปัจจุบันนี้นักศึกษาต้องการที่จะเข้าใช้อินเตอร์เน็ตแบบไร้สายผ่านคอมพิวเตอร์แบบพกพาได้
ทุกที ่ทุกเวลาในสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับภาควิชาระดับคณะวิชาและระดับมหาวิทยาลัยต้องจัดเตรียม
ให้นักศึกษาได้ใช้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
  ๒. จัดให้มีสิ่งตอบแทน ในสถานการณ์ทั่วๆ ไปของการเรียนนั้น ล าพังเพียงแค่แรงจูงใจ
ภายในตัวของผู้เรียนเองโดยไม่มีสิ่งตอบแทนในรูปของรางวัลจะท าให้โอกาสเกิดความส าเร็จมีน้อยลง  
นอกเสียจากว่านักศึกษาจะแสวงหาความพอใจในการเรียนอยู่บนฐานของความเข้าใจที่ว่าเปูาหมาย
ของการเรียนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับพวกเขาหรืออย่างน้อยก็ได้รับความสนุกสนานจากการได้พบเจอ
สิ่งใหม่ๆ จากการเรียน การให้รางวัล การให้เกียรติบัตร เกียรตินิยม เหรียญทอง หรืออ่ืนๆ ที่แสดงถึง
การมีคุณสมบัติของคน ล้วนเป็นสิ่งตอบแทนที่สร้างเสริมแรงจูงใจให้กับนักศึกษาในการเรียนรู้ทั้งสิ้น 
  ๓. สร้างแรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายในมีความคงทนและมีพลัง นอกจากนั้นยังเป็นการ
ท าให้เกิดการเรียนรู้แบบน าตนเอง (Self-directive) มากกว่าแรงจูงใจภายนอกที่ได้กล่าวมาข้างต้น 
นักศึกษาบางคนมีแรงจูงใจภายในน้อยต้องได้รับการกระตุ้นและเสริมแรงกันอยู่ตลอดเวลา  การใช้สิ่ง
ตอบแทนในรูปของรางวัลเป็นตัวกระตุ้นภายใต้หลักการของความเชื่อที่ว่าผู้เรียนจะเรียนได้ดีเมื่อมี
ความพึงพอใจในการเรียนโปรดระวังให้มากในการใช้สิ่งตอบแทนหรือรางวัลซึ่งเป็นตัวกระตุ้นแรงจูงใจ
จากภายนอกควรจะใช้เมื่อมีความจ าเป็นเพราะอาจท าให้เกิดการถดถอยของแรงจูงใจภายในที่นักศึกษา  
                                   
                                                           

  ๗๓ชูศักดิ์ เจนประโคน, เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยราม  
ค าแหง, ๒๕๕๐), หน้า ๑๘๐. 
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มีอยู่ได ้การสร้างแรงจูงใจภายในนั้น อาจารย์ต้องอดทน และใช้เวลาท าความเข้าใจกับนักศึกษาแต่ละ
คน เพ่ือหาช่องทางของการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจภายในด้วยวิธีต่าง  ๆเช่นการเปรียบเทียบให้นักศึกษา
รู้สึกถึงคุณค่าของการเรียน การน าเสนอเรื่องราวที่กระทบความรู้สึกอย่างรุนแรงหรือจัดแสดงตัวอย่าง
ที่เป็นจริง รวมทั้งการจัดประสบการณ์ให้ได้พบเห็นหรือได้รับประสบการณ์ตรงจากผู้ที่ประสบความ  
ส าเร็จจากการเรียนและมีความก้าวหน้าในอาชีพจากสาขาวิชาที่เรียนในช่วงของการปฐมนิเทศเป็นต้น 
   ๔. ท าให้นักศึกษามีความพร้อมและต้องการจะเรียนรู้การวางเงื่อนไขและสร้างสถานการณ์
ของการเรียนในรูปแบบต่างๆ การใช้ยุทธวิธีการสอนที่ท าให้ผู้เรียนมีความพร้อมและต้องการจะเรียนรู้
เป็นความสามารถของอาจารย์ การใช้ช่วงจังหวะเวลา สถานการณ์ เหตุการณ์ที่เป็นอยู่เป็นแรงกระตุ้น        
และสร้างความต้องการเรียนรู้จะท าให้การเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมาก และในกรณี
ที่นักศึกษายังไม่พร้อมที่จะเรียนให้ยุติการเรียนการสอนก่อน และสร้างความพร้อมให้เกิดขึ้นก่อนที่จะ
ด าเนินการสอนต่อไป บางครั้งการออกกฎ ระเบียบ หรือแนวทางการปฏิบัติตนในระหว่างเรียนให้กับ
นักศึกษาใช้เป็นแนวทางของการปฏิบัติตนขณะเรียน สามารถสร้างความพร้อมและกระตุ้นแรงจูงใจได้ 
  ๕. ส่งเสริมให้มีการจัดหาและใช้สื่อการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา สื่อการสอนและ
เทคโนโลยีการศึกษาที่ได้รับการออกแบบและมีการบริหารจัดการในการใช้อย่างดีจะสามารถกระตุ้น
ความสนใจและสร้างแรงจูงใจใฝุเรียนรู้ได้ โดยทั่วไปแล้วสื่อที่มีการออกแบบและเตรียมการส าหรับการ
ใช้ไว้อย่างดีนั้นจะให้ความรู้ที่มีความหมายและน่าสนใจกับนักศึกษา เช่น สื่อคอมพิวเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ 
และสื่อวิทยุโทรทัศน์เป็นต้น หลักการส าคัญของการออกแบบสื่อที่ดี คือการที่สื่อสามารถเชื่อมโยง
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ที่จะเกิดข้ึนได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นสื่อที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษา
ได้ดีนั้นต้องสามารถท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ได้เข้าใจ ความคิดหรือความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และสามารถบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของการเรียนหรือสามารถท าข้อสอบได้ และสุดท้ายสื่อสามารถ
สนองความปรารถนาใฝุรู้ในตัวของนักศึกษาได้อย่างครบถ้วน หรือไม่มีข้อสงสัยเหลืออยู่๗๔ 
  อย่างไรก็ตาม ไม่มีเทคนิคการสร้างแรงจูงใจใดๆ ที่จะท าให้เกิดแรงจูงใจที่ยั่งยืนได้นอกเสีย
จากการท าให้เปูาหมายของการเรียนรู้นั้นเป็นเปูาหมายที่อยู่บนฐานของความเป็นจริงและเป็นไปได้
เท่านั้นจึงจะพอมีทางให้แรงจูงใจนั้นมีความคงทนและยั่งยืนจนสามารถบรรลุผลได้และความส าเร็จ 
เป็นแรงจูงใจที่มีพลังมากกว่าความล้มเหลว การใช้ความส าเร็จเป็นแรงจูงใจให้วิ่งไปหาดีกว่าการใช้
ความล้มเหลวเป็นแรงจูงใจ ให้วิ่งหนีโดยปกติแล้วคนส่วนมากจะตั้งความหวังไว้ในระดับกลางๆ มาก 
กว่าความหวังที่ยากมาก ที่จะส าเร็จ หรือ ง่ายมากที่จะส าเร็จได้โดยไม่ต้องพยายามมากนักก็ส าเร็จใน
สถานการณ์ของการเรียนมีบางครั้งที่นักศึกษาตั้งความหวังไว้เกินกว่าที่จะเป็นจริงได้โดยที่ไม่ทราบถึง
การต้องใช้ความรู้ ทักษะและศักยภาพอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการบรรลุความส าเร็จนั้น อาจารย์ต้องมีทักษะ
และความช านาญในการประเมินความสามารถและความพร้อมของนักศึกษาที่จะบรรลุถึงเปูาหมายที่
เขาต้องการ อาจารย์ต้องบอกความจริงกับนักศึกษานอกจากนั้นควรช่วยสร้างเสริมความรู้และทักษะที่

                                                           

 ๗๔นนทวัฒน์ อิทธิจามร, แรงจูงใจบทเรียนส าคัญที่สุด ของความส าเร็จระดับต านาน, (กรุงเทพมหา     
นคร : บริษัท รุ่งแสงการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๖๐), หน้า ๓๕. 



๔๔ 
 

 

จ าเป็นส าหรับการมุ่งสู่ความส าเร็จของนักศึกษา เพ่ือถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างดีมีคุณภาพมี
ความส าเร็จ๗๕  
 สรุป รูปแบบการส่งเสริมการศึกษา ในการศึกษาเรื่องเทคนิคการสร้างแรงจูงใจใฝุเรียนรู้
ให้กับนักศึกษา ได้กล่าวถึงธรรมชาติของแรงจูงใจ และประเภทของแรงจูงใจ ที่มีทั้งแรงจูงใจภายนอก
และแรงจูงใจภายใน รวมถึงเทคนิคการสร้างแรงจูงใจการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนหรือการสอนนั้นเป็น
ทั้งศาสตร์และศิลป์ ส าหรับการด าเนินกิจกรรมทางด้านการเรียนการสอนนั้น ช่วงระหว่างด าเนินการ
เรียนการสอน และช่วงการสร้างแรงจูงใจใฝุเรียนรู้ให้กับนักศึกษา นอกจากจะเป็นการพัฒนาวิชาชีพ
ของการเป็นอาจารย์ที่มีคุณภาพแล้ว ยังเป็นการช่วยให้นักศึกษามีเปูาหมายของการเรียนและสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข ห้องเรียนเป็นสถานที่ของความสนุกกับการใช้ปัญญา เป็นการสร้างสังคมของ
ผู้ทรงปัญญา มีพลเมืองที่มีคุณภาพ และสังคมที่พึงประสงค ์สรุปได้ ตามตาราง ๒.๕ ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที ่๒.๕ สรุปการส่งเสริมการศึกษา 

นักวิชาการ/หรือแหล่งข้อมูล  แนวคิดหลัก 
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 
(๒๕๔๑, หน้า ๒) 

การจัดการศึกษานั้นนับเป็นบทบาทที่สืบเนื่องมาจากบทบาท
เดิมของวัดและพระสงฆ์ไทยในอดีตนับตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็น
ต้นมา จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่รัฐและคณะสงฆ์จัด
การศึกษาร่วมกันเพื่อให้การศึกษาแก่คนในสังคม 

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 
(๒๕๔๖, หน้า ๔๕) 

มนุษย์ที่พัฒนาแล้ว หมายถึง คนที่มีภาวนา ๔ ได้แก่กาย
ภาวนาสีลภาวนา จิตภาวนา และปัญญาภาวนา  

นายแพทย์ประเวศ วะสี,  
(๒๕๔๖, หน้า ๑๗) 

การศึกษาจึงก าหนดชีวทัศน์ โลกทัศน์ ความรู้สึก สุข ทุกข์ 
และความรู้สึกของเราต่อผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อม หรือสรุปอีก
อย่างว่า มนุษย์เป็นอยู่อย่างไรเพราะการศึกษานั่นเอง 

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช)
(๒๕๔๖, หน้า ๔) 

ระดับท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือตัวบุคคล 
ระดับท่ี ๒ การจัดการศึกษาเพ่ือพระศาสนา 
ระดับท่ี ๓ การจัดการศึกษาเพ่ือสังคม 

ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์,  
(๒๕๕๒, หน้า ๙๕) 

การส่งเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์ เพ่ือให้เกิดความเรียบ 
ร้อยและเป็นการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาของคณะ
สงฆ์ ควรที่จะจัดให้มีการด าเนินการอย่างมีแบบแผนเป็น 
ระบบเป็นมาตรฐาน 

 
 
                                                           

  ๗๕ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, องค์การแห่งความรูจ้ากแนวคิดสู่การปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : แซท
โฟร์ พริ้นติ้ง, ๒๕๔๘), หน้า ๕๓. 
 



๔๕ 
 

 

ตารางท่ี ๒.๕ สรุปการส่งเสริมการศึกษา (ต่อ) 
นักวิชาการ/หรือแหล่งข้อมูล  แนวคิดหลัก 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร  
ธมฺมจิตฺโต),  
(๒๕๔๙, หน้า ๑๗). 

การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ ๒ ประ 
การคือจัดการศึกษาเพ่ือสร้างศาสนทายาท และจัดการศึกษา
เพ่ือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ,  
(๒๕๔๓, หน้า ๕๖-๕๗). 

การศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาคนให้มี
คุณภาพ ซึ่งหากคนมีคุณภาพแล้วย่อมท าให้สังคมมีความ
เจริญก้าวหน้า โดยการจัดการศึกษาให้คนมีคุณภาพ 

นนทวัฒน์ อิทธิจามร,  
(๒๕๖๐, หน้า ๓๕). 

สามารถบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของการเรียนหรือสามารถ
ท าข้อสอบได้และสุดท้ายสามารถสนองความปรารถนาใฝุรู้ใน
ตัวของนักศึกษาได้อย่างครบถ้วนหรือไม่มีข้อสงสัยเหลืออยู่ 

อรพินทร์ ชูชม,  
(๒๕๕๕, หน้า ๕๓). 

อาจารย์ต้องบอกความจริงกับนักศึกษานอกจากนั้นควรช่วย
สร้างเสริมความรู้ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการมุ่งสู่ความส าเร็จ
ของนักศึกษาเพ่ือถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างดีมีคุณภาพ  

 
๒.๓ ทฤษฎีการบริหาร PDCA 
 PDCA คือวงจรที่พัฒนามาเป็นล าดับคิดค้นโดย วอล์ทเตอร์ ซิวฮาร์ท (Walter Shewhart)    
ผู้บุกเบิกการใช้สถิติส าหรับวงการอุตสาหกรรมและต่อมาวงจรนี้เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นเมื่อ เอดวาร์ด 
เดมมิ่ง (W.Edwards Deming) ปรมาจารย์ด้านการบริหารคุณภาพเผยแพร่ให้เป็นเครื่องมือส าหรับ
การปรับปรุงกระบวนการท างานของพนักงานภายในโรงงานให้ดียิ่งขึ้น และช่วยค้นหาปัญหาอุปสรรค
ในแต่ละขั้นตอนการผลิตโดยพนักงานเอง จนวงจรนี้เป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า “วงจรเด็มมิ่ง” ต่อมา
พบว่า แนวคิดในการใช้วงจร PDCA นั้นสามารถน ามาใช้ได้กับทุกกิจกรรม จึงท าให้เป็นที่รู้จักกันอย่าง
แพร่หลายมากขึ้นทั่วโลก  
 การก าหนดหลักในการส่งเสริมการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา ในการน าหลักธรรมค าสอน   
ในทางพระพุทธศาสนา คือหลักอิทธิบาท ๔ มาเป็นหลักในด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จแล้วยังมี
หลักการส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพ ตามหลักของ W.Edwards Deming เป็นชาวสหรัฐอเมริกาได้ 
มีผู้รู้ได้กล่าวว่าการมี “แผนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” เพราะไม่ว่าจะท าอะไรก็ตาม หากมีการวางแผนไว้เป็น
อย่างดี มักมีโอกาสบรรลุเปูาหมายได้มากกว่า ท าโดยไม่มีการวางแผน หรือมีแผนที่ไม่เอ้ือต่อการน าไป
ปฏิบัติได้จริงอย่างไรก็ตามการวางแผนยังไม่ใช่ค าตอบสุดท้ายของความส าเร็จบ่อยครั้งที่มักพบว่าแผน   
ได้รับการจัดท าและจัดเก็บเข้าแฟูม ส่วนการด าเนินงานก็ท ากันไปตามสถานการณ์ หากเป็นเช่นนี้แล้ว          
ต่อให้มีแผนที่ดีเพียงใด แต่ไม่ถูกน าไปปฏิบัติก็เท่ากับว่าโอกาสของความส าเร็จนั้นยังอยู่ห่างไกล 
 PDCA เป็นแนวคิดหนึ่งที่ไม่ได้ให้ความส าคัญเพียงแค่การวางแผน แต่แนวคิดนี้เน้นให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ โดยมีเปูาหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แนวคิด PDCA ได้รับ
การพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกโดย Walter Shewhart ซึ่งถือว่าเป็นผู้บุกเบิกการกระบวนใช้สถิติส าหรับ



๔๖ 
 

 

วงการอุตสาหกรรม และต่อมาวงจร PDCA ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น เมื่อปรมาจารย์ด้าน
การบริหารคุณภาพอย่าง W.Edwards Deming ได้น ามาเผยแพร่ให้เป็นเครื่องมือส าหรับการปรับปรุง
กระบวนการวงจรนี้จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า “Deming Cycle” มาถึงทุกวันนี้คงไม่มีใครบอกว่าไม่รู้จักวงจร  
PDCA หรือ Deming Cycle โดยเฉพาะในแวดวงของการท างานมักจะมีการน า PDCA เข้ามาประยุกต์ 
ใช้ทั้งการท างานประจ าและการปรับปรุงงานการใช้หลักการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัด
ชลบุรี มาเสริมบูรณาการให้เข้ากับแบบวงจรคุณภาพ “PDCA” หรือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ  
 
 ๒.๓.๑ แนวคิดเกี่ยวกับหลัก PDCA   
  แนวคิดเก่ียวกับวงจร PDCA เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกโดยนักสถิติชื่อ Walter Shewhart ซึ่งได้     
พัฒนาจากการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติที่ Bell Laboratories ในสหรัฐอเมริกาเมื่อทศวรรษ ๑๙๓๐              
ในระยะเริ่มแรก วงจรดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “วงจร Shewhart” จนกระทั่งราวทศวรรษที่ ๑๙๕๐ 
ได้มีการเผยแพร่อย่าง กว้างขวางโดย W.Edwards Deming ปรมาจารย์ทางด้านการบริหารคุณภาพ
หลายคนจึงเรียกวงจรนี้ว่า “วงจร Deming” โดยเมื่อเริ่มแรก Deming ได้เน้นถึงความสัมพันธ์ ๔ ฝุาย
ในการด าเนินธุรกิจเพ่ือให้ได้มาซึ่งคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้า ได้แก่ฝุายออกแบบ ฝุายผลิต
ฝุายขาย และฝุายวิจัย ความสัมพันธ์ของทั้ง ๔ ฝุายนั้น จะต้องด าเนินไปอย่างต่อเนื่องเพ่ือยกระดับ 
คุณภาพของสินค้าตามความต้องการของลูกค้า โดยให้ถือว่าคุณภาพจะต้องมาก่อนสิ่งอ่ืนใด 
 ต่อมาแนวคิดเกี่ยวกับวงจร Deming ได้ถูกดัดแปลงให้เข้ากับวงจรการบริหารซึ่งประกอบ 
ด้วยขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการปฏิบัติ ขั้นตอนการตรวจสอบและขั้นตอนการด าเนินการให้เหมาะ 
สม (ซึ่งในระยะเริ่มแรกหมายถึงการปรับปรุงแก้ไข) แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผลเพราะ 
แต่ละข้ันตอนถูกมอบหมายให้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละฝุาย ขณะที่ฝุายบริหารก าหนดแผนงาน
และตั้งเปูาหมายส าหรับพนักงาน พนักงานก็ต้องลงมือปฏิบัติ ให้บรรลุตามเปูาหมาย ที่ฝุายบริหารได้
ก าหนดขึ้นในขณะที่ผู้ตรวจสอบคอยตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นระยะๆ และรายงาน 
ผลให้ผู้บริหารทราบ หากการปฏิบัติงานมีความผิดพลาดหรือเบี่ยงเบนไปจากเปูาหมายก็จะได้แก้ไขได้
ทันที พนักงานที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเปูาหมายก็จะได้รางวัลเป็นการตอบแทน แต่ถ้าไม่สามารถ   
ท าได้ตามเปูาหมายก็จะถูกประเมินผลการปฏิบัติงานที่ต่ า การด าเนินงานในลักษณะนี้จะเห็นได้ว่าค่อน 
ข้างแข็งกระด้าง นอกจากผู้บริหารจะไม่ประเมินศักยภาพของพนักงานซึ่งเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดแล้วเกี่ยวกับ  
กระบวนการท างานแล้ว ยังขาดวิสัยทัศน์ที่ดีในเรื่องของการประสานงานภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการให้พนักงานมีส่วนร่วมในขั้นตอนของการวางแผน และแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างไรก็ตาม
วงจร Deming ได้พัฒนาไปในทิศทางที่นุ่มนวลขึ้น ในประเทศญี่ปุุนซึ่งได้ให้ความส าคัญกับพ้ืนฐานการ
บริหารงาน ๒ อย่าง นั้นก็คือการสื่อสารและความร่วมมือร่วมใจ จากทุกคนในหน่วยงานโดยผู้บริหาร
ยังคงเป็นผู้ก าหนดแผนงานแต่จะสื่อสารผ่านช่องทางหัวหน้างาน และพนักงานตามล าดับขั้นเปูาหมาย  
ถูกก าหนดขึ้นตามความเหมาะสมเป็นไปได้ 
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   ปัจจุบันเราใช้วงจร PDCA เพ่ือการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่วงจรหมุนครบรอบ 
ก็จะเป็นแรงส่งให้หมุนในรอบต่อไป วิธีการใหม่ๆ ที่ท าให้เกิดการปรับปรุงก็จะถูกจัดท า เป็นมาตรฐาน 
การท างาน ซึ่งจะท าให้การท างานมีการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด เราอาจเริ่มด้วยการปรับปรุงเล็กๆ น้อยๆ 
ก่อนที่จะก้าวไปสู่การปรับปรุงที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น วงจร PDCA สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆ 
เรื่อง นับตั้งแต่กิจกรรมส่วนตัว เช่น การปรุงอาหาร การเดินทางไปท างานในแต่ละวันการตั้งเปูาหมาย
ชีวิตการด าเนินงานในระดับบริษัท จนกระทั่งในระดับสถาบันการศึกษา หรือที่น ามาใช้ในระบบประกัน 
คุณภาพการศึกษา๗๖   
 
  ๒.๓.๒ หลักการท างานตามวงจรเดมม่ิง PDCA 
  งานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานทั่วไป งานระบบบริหาร จ าเป็นที่จะต้องมีการจัดล าดับงานจัด
แผนงานการพัฒนาปรุงงานอยู่เสมอ เพ่ือให้งานนั้นส าเร็จด้วยดี และมีประสิทธิภาพการใช้หลักการ
ท างานตามวงจรเดมมิ่ง (The Deming Cycle) จึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ท าให้การจัดการกับงานต่างๆ      
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดขึ้นกับงาน โดยใช้หลักการปรับปรุงงานแบบต่อเนื่อง มีหลักการ
ท างาน๗๗ ซึ่งประกอบไปด้วย 
 P = Plan : วางแผน 
  หมายถึง การวางแผนการด าเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึงการก าหนดหัวข้อที่ต้อง 
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานอาจ
ประกอบด้วย การก าหนดเปูาหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการจัดด าเนินงาน Plan การจัดอันดับความ  
ส าคัญของเปูาหมาย ก าหนดการด าเนินงาน ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบหรือ  
ผู้ด าเนินการและก าหนดงบประมาณที่จะใช้ การเขียนแผนดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะ  
สมของลักษณะการด าเนินงาน การวางแผนยังช่วยให้เราสามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตและ
ช่วยลดความสูญเสียต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ 
  D = Do : ปฏิบัติตามแผน 
  หมายถึง การด าเนินการตามแผน อาจประกอบด้วยการมีโครงสร้างรองรับการด าเนินการ
(เช่น คณะกรรมการหรือหน่วยงานของคณะ) มีวิธีการด าเนินการ (เช่น มีการประชุมของคณะกรรมการ
มีการจัดการเรียน การสอน มีการแสดงความจ านงขอรับนักศึกษาไปยังทบวงมหาวิทยาลัย) และมีผล
ของการด าเนินการ (เช่น รายชื่อนักศึกษาที่รับในแต่ละปี) 
 C = Check : ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน 
  หมายถึง การประเมินแผน ประกอบด้วย การประเมินโครงสร้างที่รองรับ การด าเนินการ
ประเมินขั้นตอนการด าเนินงาน และการประเมินผลของการด าเนินงานตามแผนที่ได้ตั้งไว้ โดยในการ

                                                           

  ๗๖พัชรี อินทร์อ านวย, วงจร PDCA คืออะไร, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://misweb.csc. ku.ac.                                                                 
th/OASKM/? p=195. [๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐].  
  ๗๗เทวินทร์ ประสิทธิ์เสริฐ, หลักการท างานตามวงจรเดมิ่ง, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : (The Deming                    
Cycle) PDCA. http://www.cgpcenter.com/generalknowledges/pdca/pdca. [๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐].  

http://www.cgpcenter.com/generalknowledges/pdca/pdca
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ประเมินดังกล่าวสามารถท าได้เอง โดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบแผนการด าเนินงานนั้นๆ ซึ่งเป็น
ลักษณะของการประเมินตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องตั้งคณะกรรมการอีกชุดมาประเมินแผน หรือไม่
จ าเป็นต้องคิดเครื่องมือหรือแบบประเมิน ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
  A = Act : ปรับปรุงแก้ไข 
  หมายถึง การน าผลการประเมินมาพัฒนาแผน อาจประกอบด้วย การน าผลการประเมิน
มาวิเคราะห์ว่ามีโครงสร้าง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดี
ยิ่งขึ้นไปอีก และสังเคราะห์รูปแบบ การด าเนินการใหม่ท่ีเหมาะสม ส าหรับการด าเนินการ ในปีต่อไป 
  โดยอาจจะปรับปรุงจากแผนการท างานเดิม เพ่ือให้ได้งานที่ดีข้ึน และมีการพัฒนาต่อเนื่อง 
ซึ่งจะเป็นไปตามหลักการของวงจรเดมมิ่ง คือ มีการวางแผนงาน PLAN ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ DO 
ตรวจสอบการท างานที่ปฏิบัติ CHECK ท าการแก้ไขข้อบกพร่องหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ACTION ก็จะมา
ท าการวางแผนใหม่ น าไปปฏิบัติ ตรวจสอบต่อเนื่องกันไปไม่มีที่สิ้นสุด เพ่ือให้งาน หรือระบบงานดีขึ้น
เพ่ือช่วยลดต้นทุน ลดเวลาการท างาน คณุภาพงานท่ีดีขึ้นต่อเนื่อง และยังช่วยให้พนักงานมีขวัญก าลังใจ
ที่ดีในการท างานอีกด้วย  
 
  ๒.๓.๓ การบริหารงานแนะแนวตามวงจรเดมม่ิง PDCA   
  การบริหารงานแนะแนว (Administration Guidance) เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้งานแนะแนว      
ด าเนินลุล่วงไปได้ด้วยดี ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องมีหลักในการบริหารงานแนะแนว ดังนักการศึกษา
และนักแนะแนวได้ให้ความหมายของการบริหารงานแนะแนวไว้ดังนี้ 
  การบริหารงานแนะแนว คือการจัดระบบและการจัดกระบวนการ ต่างๆ ให้เอ้ือต่อการ
ด าเนินงานแนะแนวทุกระดับ ปรับปรุงองค์การให้มีศักยภาพที่จะปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
พัฒนางานแนะแนวให้มีเอกภาพ ในการประสานงานและสนับสนุนซึ่งกันและกัน๗๘ การบริหารงาน
แนะแนวคือการที่ผู้บริหารสามารถด าเนินการเกี่ยวกับการวางแผนการก าหนดขอบข่ายแนะแนวการ
จัดบุคลากรและการจัดองค์กรของการจัดบริการแนะแนว๗๙ 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานแนะแนวของนักการศึกษาหรือนักแนะแนวทั้งชาวไทย 
และชาวต่างประเทศดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่าการบริหารงานแนะแนว หมายถึงกระบวนการพิจารณา
ทางเลือกเพ่ือการจัดระบบการด าเนินงานแนะแนวภายในโรงเรียน ให้ประสบความส าเร็จตามความมุ่ง
หมายส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารงานแนะแนวจะต้องมีการก าหนดนโยบาย 
การวางแผน จัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม รวมทั้งมีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอการ
บริการจัดการแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการและครอบวงจร
โดยอาศัยกระบวนการหรือวงจร พีดีซีเอ จึงท าให้นักเรียนประสบความส าเร็จ 

                                                           

  ๗๘กรมวิชาการ, แนวการจัดกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา ,   
(กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการ ๒๕๔๐), หน้า ๑๒๘. 
  ๗๙Hanson, H. M., & Boyd, S. T. Family Health Care Nursing : Theory, Practice and 
Research, (New York : Davis, 1996), p. 251. 
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 PDCA เป็นวงจรพัฒนาคุณภาพงานเป็นวงจรพ้ืนฐานหลักของการพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ 
(TQM – Total Quality Management) ผู้ที่คิดค้นกระบวนการหรือวงจรพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ 
วอลเตอร์ ชิวฮาร์ท (Walter Shewhart) นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน แต่เอ็ดเวริดส์ เดมมิ่ง (Edwards              
Deming) ได้น ามาเผยแพร่ที่ประเทศญี่ปุุนจนประสบความส าเร็จอย่างยิ่งใหญ่ผลักดันให้ญี่ปุุนเป็นประ   
เทศมหาอ านาจของโลก คนทั่วไปรู้จักวงจร PDCA จากการเผยแพร่ของ Deming จึงเรียกว่า “วงจรของ              
Deming”๘๐  
  ผู้บริหาร และคณะครูต้องท าความเข้าใจกับวงจร PDCA เพ่ือน ามาปรับปรุง พัฒนาระบบ
บริหารงาน และร่วมมือกันอย่างจริงจัง ในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์สูงสุด
โดยเฉพาะในการจัดการบริหารงานแนะแนว ได้ด าเนินการโดยอาศัยกระบวนการหรือวงจร PDCA 
ของ Deming เป็นเครื่องมือ๘๑  
 
 ๒.๓.๔ การบริหารงานแนะแนวด้านการวางแผน (Plan)  
  ความหมายของการวางแผนมีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้ดังนี้ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ๘๒ กล่าวว่าในการวางแผนจะต้องมีการก าหนด 
เปูาหมายหรือมาตรฐานการศึกษา การจัดล าดับความส าคัญของเปูาหมาย มีการก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน ก าหนดระยะเวลา ก าหนดงบประมาณ และ ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
  การวางแผนเป็นกระบวนการของการใช้ความคิดและการตัดสินใจโดยการก าหนด
วัตถุประสงค์ที่จะท าแล้วหาขั้นตอนการปฏิบัติและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรทางการ
บริหารอันประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ และการจัดการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ไว้หลายๆ วิธีแล้ว
ตัดสินใจเลือกขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด๘๓ 
 การวางแผน คือ กระบวนการพิจารณาข้อมูลต่างๆ เพ่ือตัดสินใจล่วงหน้า มีการใช้ดุลย
พินิจในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย โครงการและวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นั้น๘๔ 
    จากความหมายของการวางแผนดังกล่าวสรุปได้ว่าการวางแผน (Plan) หมายถึงการก าหนด
แนวทางเก่ียวกับการด าเนินงาน รวมถึงการวางแนวเกี่ยวกับการปฏิบัติการเตรียมการก าหนดนโยบาย

                                                           

  ๘๐สุมน อมรวิวัฒน์, คู่มือการพัฒนาการศึกษาด้วยกระบวนการ  PDCA, (กรุงเทพมหานคร : 
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, ๒๕๔๔), หน้า ๖๙. 
   ๘๑จินตนา ศิริวัฒน์โชค, วงจร PDCA, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://203.172.179.44 /skpp/                                                                                   
file.php/1/PDCA/PDCA_mean.doc [๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐].  
  ๘๒ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ ,  ผู้บ ริหารสถานศึกษาต้นแบบ ๒๕๔๔,  
(กรุงเทพมหานคร : ส านักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๔), หน้า ๑๗๒. 
   ๘๓ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์, ๒๕๔๓), หน้า ๑๔๗. 
  ๘๔Kast, F. E., & Rosenzweig, J. E. Organization and Management (4th ed.), (New York         
: McGraw-Hill. 1995), pp. 435-436. 



๕๐ 
 

 

เปูาหมาย วัตถุประสงค์ หรือมาตรฐานของการปฏิบัติที่จะกระท าในอนาคตที่เป็นระบบผู้รับผิดชอบแต่
ละงานให้ชัดเจนรวมถึงระยะเวลาและงบประมาณที่เพียงเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
  การเตรียมการและงานแผนด าเนินงาน (Plan) เป็นขั้นที่ส าคัญมาก การด าเนินกิจกรรมใดๆ 
ให้รอบคอบ ครูจะต้องวางแผนการสอน ผู้บริหารจะต้องวางแผนการบริหารการศึกษาเช่นเดียวกับการ
บริหารจัดการแนะแนว จ าเป็นที่ผู้บริหารจะต้องก าหนดเป็นนโยบายจัดท าแผนแนะแนวให้ชัดเจนและ
ชี้แจงรายละเอียดกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องและบรรลุเปูาหมายที่
วางไว้ การเตรียมงานไว้ล่วงหน้าจะท าให้มองเห็นปัญหาต่าง ๆ และหาวิธีแก้ไขตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งจะท าให้ 
สามารถพัฒนาสถานศึกษา บุคลากร ครู นักเรียนให้ด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพการแก้ปัญหา
จะใช้ความคิดท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ ในการวิเคราะห์ ต้นเหตุ และคาดการณ์ถึงผลที่จะตามมาแล้วก าหนด 
ทางเลือกที่ดีที่สุด๘๕ แล้วจึงเริ่มวางแผน ซึ่งการวางแผนต้องวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียดรอบคอบเพ่ือ  
ให้ได้แผนที่ดีที่สุด มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแนะแนว และคณะท างานแนะแนวศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลสภาพความต้องการของผู้เรียน สภาพปัญหา ก าหนดนโยบายการบริหารงานแนะแนวโดยศึกษา
แผนพัฒนาการแนะแนว ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙) และผลการวิเคราะห์สภาพพ้ืนฐานความพร้อม  
ของสถานศึกษา วิสัยทัศน์ จุดแข็ง จุดอ่อน ความจ าเป็นและความต้องการในการจัดการแนะแนวรวม  
ทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เขียนแผน แผนงาน รายละเอียดโครงการให้ครอบคลุมชัดเจนแล้วจึง
อนุมัติแผนงาน  
  การวิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหา คณะกรรมการจะช่วยกันระดมความคิด เสนอความคิด  
เห็นโดยอิสระเมื่อได้ข้อมูล สภาพปัญหาที่คนส่วนใหญ่ในกลุ่มวิเคราะห์ตรงกัน ให้ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญ
ที่สุด เพราะไม่มีใครรู้ข้อมูลสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในโรงเรียนได้ดีเท่ากับครู และผู้บริหาร ครูย่อมรู้ปัญหา  
การเรียนการสอนและพฤติกรรมของนักเรียน ส่วนผู้บริหารย่อมรู้ปัญหาการบริหารของโรงเรียน๘๖เมื่อ 
รู้สภาพปัญหาแล้วก็ต้องท ากิจกรรมหรือโครงการ โดยการรวบรวมข้อมูลจากครู ผู้ปกครอง ชุมชน 
และผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ได้แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดแล้วก าหนดให้ชัดเจนว่าโครงการนั้นจะท าที่ไหน 
ใครมีส่วนรับผิดชอบ ครู ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครองชุมชน หรือคณะกรรมการโรงเรียน ต้องให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องรู้รายละเอียด เพ่ือให้การท างานได้ผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 กระบวนการ PDCA คือการท างานร่วมที่ทุกฝุายต้องร่วมมือ ตั้งใจท างานในภารกิจที่ได้รับ   
มอบหมายในแนวทางท่ีชัดเจนโดยเริ่มจากขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติ ขั้นประเมินและรายงานผลตลอดจน
ขั้นปรับปรุงพัฒนา และเมื่อพบปัญหาหรืออุปสรรคต้องย้อนกลับมาวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุและแก้ไข 
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น กระบวนการ PDCA จึงเป็นกระบวนการ ที่ต้องมีการหมุนเวียนในการพัฒนาให้ดี
ขึ้นโดยไม่หยุดอยู่กับที่จากข้อมูลรายละเอียด เรื่องปัญหาของการแนะแนวเราสามารถสรุปปัญหาที่พบ
ในการบริหารงานแนะแนวทั้ง ๕ ด้าน โดยใช้วงจร Deming (PDCA) ดังต่อไปนี้ 
 
                                                           

  ๘๕ชิรวัฒน์ นิจเนตร, การวางแผนการศึกษา, (ภูเก็ต : สถาบันราชภัฏภูเก็ต. ๒๕๔๒), หน้า ๓. 
  ๘๖อุทุมพร จามรมาน, แบบและเคร่ืองมือการวิจัยทางการศึกษา : การวิจัยรายกรณี, (กรุงเทพมหา                   
นคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๖. 
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  ด้านการวางแผน (Plan) 
  ๑. ไม่มีการส ารวจปัญหา และความต้องการของนักเรียน ของสถานศึกษาท่ีเป็นข้อมูลการ 
จัดท าแผนงานและโครงการแนะแนว 
  ๒. ครูทุกคนไม่มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงานแนะแนวของสถานศึกษาแต่ต้องท าหน้าที่
แนะแนวและให้ค าปรึกษา 
  ๓. ไม่มีการส ารวจความต้องการในการใช้งบประมาณส าหรับการบริการแนะแนว 
  ๔. การวางแผนจัดสรรงบประมาณการแนะแนวไม่เพียงพอ 
  ๕. การก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแนะแนวไม่ชัดเจนเพียงพอ 
ท าให้ขาดความร่วมมือในการจัดกิจกรรมแนะแนว 
  ๖. การก าหนดนโยบาย แผนงาน ระบบการแนะแนวไม่ชัดเจนและไม่สามารถตรวจสอบได้ 
  ๗. ขาดความชัดเจนในนโยบายการแนะแนวในสถานศึกษา 
  ๘. ขาดการจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่ชัดเจน 
  ๙. การวางแผนการประสานงาน สร้าง และพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ที่เป็นประ   
โยชน์ต่อการแนะแนวมีน้อย 
  ๑๐. การวางแผนการจัดท าระบบและรูปแบบการแนะแนวยังไม่สามารถบูรณาการให้เข้า
กับกระบวนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนมีน้อย 
  ด้านการปฏิบัติ (Do) 
  ๑. ไม่มีการจัดท าสถิตินักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้ว ในแต่ละปีการศึกษา 
  ๒. ไม่มีการส่งครูแนะแนวเข้าอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถในด้านงานแนะแนว 
และความรู้ที่จะเป็นประโยชน์กับงานแนะแนว 
  ๓. ความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ เพ่ือรวบรวมข้อมูลนักเรียนมีน้อย 
  ๔. ขาดความร่วมมือจากคณะครูในการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียน 
  ๕. ขาดความร่วมมือจากนักเรียนในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน 
  ๖. ครูขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการจัดบริการสนเทศ 
  ๗. เอกสาร สื่อต่างๆ ในการแนะแนวมีไม่เพียงพอ 
  ๘. การจัดท าเอกสาร คู่มือการแนะแนวการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ และการพัฒนา
บุคลิกภาพที่ทันต่อเหตุการณ์มีน้อย 
 ๙. ขาดความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียนในการจัดบริการสนเทศ 
  ๑๐. ความเป็นเอกเทศของสถานที่ในการให้บริการให้ค าปรึกษา 
  ๑๑. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการให้ค าปรึกษา 
  ๑๒. ไม่มีการประสานงานจัดส่งตัวนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษไปรับบริการ
จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
  ๑๓. ในการจัดการให้ค าปรึกษากับนักเรียนแต่ละครั้งไม่มีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
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  ๑๔. ขาดการประสานงาน ในการสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษา จากองค์กรภายนอกอย่าง
สม่ าเสมอ 
  ๑๕. ขาดการติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ สถาบันและบุคลากรในชุมชน
เพ่ือให้นักเรียนหารายได้ระหว่างเรียน และช่วงปิดภาคเรียน 
  ๑๖. การจัดแหล่งบริการข้อมูลความรู้ทางด้านการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ และสุขภาพ  
จิตมีน้อย 
  ๑๗. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคนิควิธีการติดตามผลการจัดบริการแนะแนว ในโรง 
เรียนมีไม่เพียงพอ 
  ๑๘. ในด้านการจัดวางตัวบุคคลสถานศึกษาขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญโดยตรง 
ในด้านการประสานงาน 
  ๑๙. ขาดทักษะความรู้เรื่องการสร้างแบบสอบถามเพ่ือติดตามผลที่ทันสมัย 
  ๒๐. ครูไม่ให้ความร่วมมือในการติดตามผลนักเรียน 
  ๒๑. ขาดความร่วมมือจากนักเรียนในการให้ข้อมูลติดตามที่ชัดเจน ตามความเป็นจริง 
  ด้านการตรวจสอบ (Check) 
  ๑. สถานศึกษาไม่ท าการสรุปและประเมินผลการด าเนินการงานแนะแนว ทั้ง ๕ บริการ  
  ๒. ขาดความร่วมมือในการจัดประเมินคุณภาพภายในของงานแนะแนวทุกปีการศึกษา 
  ๓. คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการประเมินผลงานและโครงการ
แนะแนว 
 ๔. บุคลากรภายนอกโรงเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการประเมินผลงานและโครงการแนะแนว 
  ๕. ขาดการประชุม สรุป รายละเอียดการปฏิบัติงานแนะแนวรวมถึงปัญหาและอุปสรรค
จากผู้ใช้บริการ 
  ๖. ความละเอียดครอบคลุมของข้อมูลฝุายแนะแนว เพื่อใช้ในการประเมินผลงานแนะแนว
มีน้อยเกินไป 
  ๗. ขาดการวิเคราะห์ สรุปผลการปฏิบัติงานแนะแนวทั้ง ๕ บริการโดยคณะกรรมการภาย  
ในสถานศึกษา 
  ๘. ไม่มีการน าผลการแนะแนวทั้ง ๕ บริการมาประชุม ชี้แจงกับคณะท างานให้เข้าใจถึง
พฤติกรรมของนักเรียน 
  ๙. ไม่มีการประเมินผล การแนะแนว ของฝุายแนะแนวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้กับครู 
อาจารย์นักเรียนได้รับทราบ 
  ๑๐. ไม่มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานแนะแนว ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท า
สถิติต่อไป 
  ๑๑. ไม่มีการประเมินผลการด าเนินงานและการปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา 
  ด้านการปรับปรุงและพัฒนา (Act) 
  ๑. ขาดการพัฒนารูปแบบในการประสานงานระหว่างคณะกรรมการฝุายต่าง ๆ 
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  ๒. ไม่มีการท าสถิติแสดงผลการด าเนินงานในแต่ละภาคเรียน 
  ๓. ขาดการน าปัญหาที่ส ารวจพบมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนางานบริการทั้ง ๕ บริการ  
  ๔. ขาดการส่งเสริมให้คณะครูพัฒนาความรู้และทักษะด้านบริการแนะแนว ทั้ง ๕ บริการ 
  ๕. ขาดน าเทคโนโลยี และสื่อสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนางานบริการ แนะแนว
ทั้ง ๕ บริการ 
  ๖. ขาดการก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานแนะแนวเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
  ๗. ขาดการก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานแนะแนวทั้ง ๕ บริการซึ่งจะน าไปใช้เป็นข้อมูล 
พ้ืนฐานต่อไป 
  ๘. ไม่มีแผนภูมิแสดงการพัฒนาการด าเนินงานและปฏิบัติงานแนะแนวอย่างต่อเนื่อง 
  การประกันคุณภาพการศึกษากับวงจรการควบคุมคุณภาพ Deming (PDCA) การประเมิน 
คุณภาพการศึกษา หากสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพ ภายในที่ดีแล้วจะช่วยให้สถานศึกษา 
แห่งนั้นมีความพร้อมรับการประเมินได้ตลอดเวลา เพราะสถานศึกษาหลายแห่ง ใช้ระบบการประกัน
คุณภาพภายในโดยการวิเคราะห์มาตรฐาน สมศ. และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาบูรณาการกับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในลักษณะ ๑๔ คือมาตรฐานใหญ่ของ สมศ. ๑๔ ข้อ เป็นพ้ืนตาม
ด้วยมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานข้อที่ไม่ตรงกับมาตรฐาน สมศ. แล้วเพ่ิมมาตรฐานที่สถานศึกษา
ก าหนดเพ่ิมข้ึนตามวิสัยทัศน์สถานศึกษานั้นแล้ว ตามด้วยมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่มีมาเป็นครั้งคราว แนวคิด
วงจร Deming (PDCA) สามารถน ามาใช้ขับเคลื่อนให้การประกันคุณภาพภายในประสบความส าเร็จ
เกิดผลดี ซึ่งเป็นวงจรที่แนะน าให้สถานศึกษา ที่เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงการท างานวงจร PDCA มี
แนวทาง ดังนี้ 
  ๑. Plan หรือ การวางแผน โรงเรียนต้องรู้สภาพปัญหา หาสาเหตุของปัญหา มีแผนการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง อิงมาตรฐานระดับชาติและระดับเขตพ้ืนที่
ใช้กระบวนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM : School - Based Management) มีกระจาย
อ านาจเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝุายและชุมชนมีส่วนร่วม เน้นการร่วมคิด ร่วมท าร่วมรับผิดชอบ 
  ๒. Do หรือ การปฏิบัติ เป็นการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ประชุมผู้เกี่ยวข้อง ก าหนดปฏิทิน
ปฏิบัติงาน ด าเนินงานตามแผน 
 ๓. Check หรือการตรวจสอบติดตามเป็นการตรวจสอบติดตามผลระหว่างการด าเนินงาน
มีการนิเทศ ก ากับ เป็นระยะ และมีการสรุปรายงาน 
  ๔. Act หรือการพัฒนา ปรับปรุงเป็นการน าผลการประเมินมาปรับปรุงเมื่อพบข้อบกพร่อง  
รวมถึงการพัฒนาให้ดีขึ้นเมื่อผลการประเมินอยู่ในระดับดีแล้ว เมื่อปฏิบัติครบวงจร PDCA แล้วสถาน 
ศึกษาสามารถที่จะปฏิบัติตามวงจร PDCA ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ซ้อนกันเป็นชั้นๆ ได้ ตามแนวทางหลัก 
สูตรผู้น าการเปลี่ยนแปลงแนะน าไว้ สถานศึกษาที่มีความพร้อมในเรื่องการประกันคุณภาพภายในแล้ว 
ถือได้ว่าเป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการรับการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษา มีกระบวนการด าเนินการที่สัมพันธ์กัน ๓ ประการ คือ 
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   ๑. การพัฒนาคุณภาพ เป็นการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้บรรลุถึง
มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ หัวใจส าคัญ คือ การสร้างจิตส านึกให้ทุกคนตระหนักถึงความจ าเป็น
ของการท างานกลุ่ม ท างานอย่างมีระบบ และทุกคนต้องถือเป็นหน้าที่ มีการปรับปรุงการท างานอย่าง
ต่อเนื่อง มีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ 
    ๒. การติดตามตรวจสอบคุณภาพ เป็นการด าเนินงานเพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุน ก ากับ
ติดตามและยืนยันการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การติดตาม นิเทศ ตรวจสอบ จากส านักงานเขตพ้ืน 
ที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 
   ๓. การประเมินและรับรองคุณภาพ โดยเริ่มจากการประกันคุณภาพภายในของสถาน 
ศึกษาการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด และการ
ประเมินภายนอก การประกันคุณภาพภายใน นับว่ามีความส าคัญเป็นก้าวแรกสู่การเป็นสถานศึกษาที่  
มีคุณภาพผ่านการประเมินในระดับดี ดีมากทั้งนี้ต้องระลึกไว้เสมอว่าการผ่านมาตรฐานในระดับพอใช้ 
หมายถึงการผ่านมาตรฐานขั้นต่ าที่ยอมรับได้เท่านั้น สถานศึกษาที่จะเป็นผู้น าทางการศึกษาจึงควรผ่าน  
การประเมิน ในระดับดี หรือ ดีมาก จึงสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้ชัดเจน และการที่รักษามาตรฐาน
การศึกษาไว้ได้ ต้องอาศัยกระบวนการท างานและวงจรปฏิบัติงาน PDCA ที่ต่อเนื่องเพราะจะช่วยให้
สถานศึกษามีความพร้อมในการรับการประเมินจากหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ อยู่ตลอดเวลา๘๗  
  สรุป Deming (PDCA) คือ วงจรการควบคุมคุณภาพ ประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนิน การ
แบบต่อเนื่อง ๔ ขั้นตอนนับตั้งแต่ การวางแผน การด าเนินการหรือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบ 
ติดตามประเมินผล การปรับปรุง และพัฒนาแนวคิดเก่ียวกับวงจร Deming ให้เข้ากับวงจรการบริหาร 
ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการปฏิบัติ ขั้นตอนการตรวจสอบ และขั้นตอนการ
ด าเนินการให้เหมาะสม เริ่มแรก แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผล เพราะแต่ละขั้นตอนถูก
มอบหมายให้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละฝุาย การด าเนินงานในลักษณะนี้จะเห็นได้ว่าค่อนข้างแข็ง
กระด้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้พนักงานมีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผนและแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น 
ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี บริหารจัดการ
กิจกรรมให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายได้          
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

  ๘๗ธนสาร บัลลังก์ปัทมา, บทบาทประชาชนในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา, นิตยสาร The city Journal,            
ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๘๕ (๑-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๑): ๓๐-๔๔. 
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ตารางท่ี ๒.๖ ทฤษฎีการบริหาร PDCA      
นักวิชาการ/หรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
จินตนา ศิริวัฒน์โชค, 
(๒๕๖๐, หน้า ๘๙) 

ผู้บริหาร และคณะครูต้องท าความเข้าใจกับวงจร PDCA เพ่ือ
น ามาปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารงาน และร่วมมือกันอย่าง
จริงจัง ในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์สูงสุด
โดยเฉพาะในการจัดการบริหารงานแนะแนว ได้ด าเนินการโดย
อาศัยกระบวนการหรือวงจร PDCA ของ Deming เป็นเครื่องมือ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ,  
(๒๕๔๔, หน้า ๑๗๒) 

การวางแผนก าหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดล าดับความส าคัญ
ของเปูาหมาย มีการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ก าหนด
ระยะเวลา ก าหนดงบประมาณ และก าหนดผู้รับผิดชอบ 

ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์,  
(๒๕๔๓, หน้า ๑๔๗)  

การวางแผนเป็นกระบวนการของการใช้ความคิดและการตัดสินใจ
วิธีการปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรทางการบริหารอัน
ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ  และการจัดการ เ พ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ไว้หลายๆ เลือกวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด 

อุทุมพร จามรมาน, 
(๒๕๕๐, หน้า ๖) 

สภาพปัญหาให้ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญที่สุด เพราะไม่มีใครรู้ข้อมูล
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนได้ดีเท่ากับครู และผู้บริหาร ครู
ย่อมรู้ปัญหาการเรียนการสอนและพฤติกรรมของนักเรียน ส่วน
ผู้บริหารย่อมรู้ปัญหาการบริหารของโรงเรียน 

พัชรี อินทร์อ านวย,  
(๒๕๖๐, หน้า ๔๙) 

การท างาน ซึ่งจะท าให้การท างานมีการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุดเรา
อาจเริ่มด้วยการปรับปรุงเล็กน้อยก่อนที่จะก้าวไปสู่การปรับปรุงที่
มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

ชิรวัฒน์ นิจเนตร,  
(๒๕๔๒, หน้า ๓) 

ประสิทธิภาพการแก้ปัญหาจะใช้ความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ ใน
การวิเคราะห์ ต้นเหตุ และคาดการณ์ถึงผลที่จะตามมาแล้วก าหนด 
ทางเลือกท่ีดีที่สุด 

เทวินทร์ ประสิทธิ์เสรฐิ,  
(๒๕๖๐, หน้า ๖๖) 

งานต่างๆ ทั่วไปงานระบบบริหารจ าเป็นต้องมีการจัดล าดับงาน 
จัดแผนงานพัฒนาปรับปรุงงานอยู่เสมอ เพ่ือให้งานนั้นส าเร็จ
ด้วยดี และมีประสิทธิภาพการใช้หลักการท างานตามวงจรเดมม่ิง 

กรมวิชาการ,  
(๒๕๔๐, หน้า ๑๒๘) 

การบริหารงานแนะแนว คือการจัดระบบและการจัดกระบวนการ 
ต่างๆ ให้เ อ้ือต่อการด าเนินงานแนะแนวทุกระดับ ปรับปรุง
องค์การให้มีศักยภาพที่จะปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ 

สุมน อมรวิวัฒน์  
ล(๒๕๔๔, หน้า ๖๙) 

PDCA เป็นวงจรพัฒนาคุณภาพงานเป็นวงจรพ้ืนฐานการพัฒนา
คุณภาพทั้งระบบผู้บริหารต้องท าความเข้าใจกับวงจรPDCA เพ่ือ
น ามาปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารงาน และร่วมมือกันอย่างจริงจัง 
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๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับพระสังฆาธิการ 
 ในการวิจัยครั้งนี้จ าเป็นต้องทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพระสังฆาธิการ ซึ่งมีนักปราชญ์ 
นักวิชาการ และนักการศึกษาได้กว่าถึง “พระสังฆาธิการ” มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งมีฐานะเป็นพระภิกษุ 
ในพระพุทธศาสนาโดย เฉพาะวัดถือว่า มีส่วนส าคัญท่ีมีพระสังฆาธิการ (เจ้าอาวาส) จะต้องรับผิดชอบ
ในด้านปกครองดูแลวัด มีการพัฒนาวัดการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัด
ให้เป็นสถานที่น่ารื่นรมย์ใจของผู้เข้ามาหาสู่วัด และต้องช่วยบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข คอยควบคุมดูแลความ 
ประพฤติของพระภิกษุสามเณร และผู้ที่อาศัยอยู่ในวัดนั้น ให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย
และเป็นขวัญก าลังใจและเป็นที่พ่ึงของประชาชน ในยามที่ชาวบ้านมีความสุข มีความทุกข์เดือดร้อน 
ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น เช่น น้ าท่วม ไฟไหม้๘๘ เป็นต้น  
  “พระสังฆาธิการ” เป็นค ารวมต าแหน่งพระภิกษุผู้ปกครองคณะสงฆ์ ตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ เริ่มใช้มาแต่ 
พ.ศ.๒๕๐๖ จนถึงปัจจุบัน โดยมีกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๐๖) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอน  
พระสังฆาธิการ ก าหนดนามเป็นครั้งแรก โดยเปลี่ยนค าว่า “พระคณาธิการ” มาเป็น “พระสังฆาธิการ” 
ให้สอดคล้องกับลักษณะการด าเนินกิจการคณะสงฆ์ รวมค าว่า “พระ” “สังฆ” และ “อธิการ” เป็น 
“พระสังฆาธิการ”๘๙ แปลตามรูปศัพท์ว่า “พระภิกษุผู้ท างานโดยสิทธิขาดในทางคณะสงฆ์” “พระภิกษุ  
ผู้ท างานคณะสงฆ์โดยมีอ านาจเต็มตามต าแหน่ง” ซึ่งในแม่บทท่านบัญญัติว่า หมายถึง “พระภิกษุผู้ด ารง 
ต าแหน่งปกครองคณะสงฆ์” มีต าแหน่งดังนี ้
   ๑) เจ้าคณะใหญ่ 
   ๒) เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค 
   ๓) เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด 
   ๔) เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ 
   ๕) เจ้าคณะต าบล รองเจ้าคณะต าบล 
   ๖) เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
  เจ้าคณะและเจ้าอาวาสดังกล่าวนี้ เป็นผู้ท างานคณะสงฆ์อย่างมีอ านาจเต็มตามกฎหมายและ  
ครอบคลุมงานทุกส่วนในเขตปกครองหรือในวัด ส่วนรองเจ้าคณะ รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
จะมีอ านาจหน้าที่เต็มตามต าแหน่ง ก็เพราะได้รับการมอบหมาย จึงบัญญัตินามว่า “พระสังฆาธิการ” 
ซึ่งเทียบได้กับข้าราชการของฝุายราชอาณาจักร ส่วนเลขานุการเจ้าคณะและเลขานุการรองเจ้าคณะหา  
ได้เป็นพระสังฆาธิการไม่ เพราะเป็นเพียงผู้ท าการเลขานุการ๙๐ 

                                                           

  ๘๘นายอรัญ วิธีเจริญ, สถาบันพระสังฆาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนา 
แห่งชาติ ๒๕๕๕), หน้า ๑๐๘. 
   ๘๙คู่มือพระสังฆาธิการ, พระราชบัญญัติคณะสงฆ์, พระราชกฤษฎีกา, กฎ, ระเบียบ, ค าสั่งของคณะ
สงฆ์, และมหาติมหาเถรสมาคม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๒๑๔. 
  ๙๐สมคิด ดวงจักร, การเลขานุการและงานสารบรรณทางคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒๕๕๖), หน้า ๕๙. 
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          กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ      
ได้ก าหนดจริยาพระสังฆาธิการไว้๙๑ ดังต่อไปนี้   
  ข้อ ๔๔ พระสังฆาธิการต้องเอ้ือเฟ้ือต่อกฎหมาย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎกระทรวง
กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชสังวรและ
ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยโดยเคร่งครัด 
  ข้อ ๔๕ พระสังฆาธิการต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งโดยชอบ
ด้วยอ านาจหน้าที่ ถ้าไม่เห็นด้วยค าสั่งนั้นให้เสนอความเห็นทัดทานเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน ๑๕ 
วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่งและเมื่อได้ทัดทานดังกล่าวมานั้นแล้ว แต่ผู้สั่งมิได้ถอนหรือแก้ค าสั่งนั้น 
ถ้าค าสั่งนั้นไม่ผิดพระวินัยต้องปฏิบัติตาม แล้วรายงานจนถึงผู้สั่ง 
  ในกรณีที่มีการทัดทานค าสั่งดังกล่าวในวรรคแรก ให้ผู้สั่งรายงานเรื่องทั้งหมดไปยังผู้บังคับ 
บัญชาเหนือตนเพ่ือพิจารณาสั่งการ 
  ในการปฏิบัติหน้าที่ ห้ามมิให้ท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตนเว้นแต่จะได้รับอนุญาต
พิเศษเป็นครั้งคราว 
  ข้อ ๔๖ พระสังฆาธิการต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหาย
แก่การคณะสงฆ์และการศาสนา และห้ามมิให้ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
  ข้อ ๔๗ พระสังฆาธิการต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ และห้ามมิให้ใช้อ านาจหน้าที่
ในทางที่ไม่สมควร 
  ข้อ ๔๘ พระสังฆาธิการต้องสุภาพเรียบร้อยต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนและผู้อยู่ในปกครอง 
  ข้อ ๔๙ พระสังฆาธิการต้องรักษาส่งเสริมสามัคคีในหมู่คณะ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในทางท่ีชอบ 
  ข้อ ๕๐ พระสังฆาธิการต้องอ านวยความสะดวกในหน้าที่การคณะสงฆ์และการศาสนา 
  ข้อ ๕๑ พระสังฆาธิการต้องรักษาข้อความอันเกี่ยวกับการคณะสงฆ์ที่ยังไม่ควรเปิดเผย 
   “พระสังฆาธิการ” เป็นนามบัญญัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิม 
เติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ มีอ านาจหน้าที่ในการปกครองคณะสงฆ์ใน
เขตปกครองของตน คือบริหารการคณะสงฆ์และการพระศาสนาตามที่ก าหนดคงยึดเอาเฉพาะลักษณะ
งานในองค์การนั้นๆ เปลี่ยนเรียกว่า “การ”๙๒ กล่าวคือการศาสนศึกษา เป็นงานในหน้าที่ขององค์กร
ปกครองคณะสงฆ์ เป็นหน้าที่ของพระสังฆาธิการที่จะต้องปฏิบัติให้งานด้านการศึกษานั้นให้บรรลุผล 
แต่วิธีด าเนินการนั้น ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในระเบียบมหาเถรสมาคม มีรายละเอียด ดังนี้ 
 การศึกษา คือการจัดสภาพการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตร เน้นการเรียนการสอนวิชา 
การตามหลักสูตรเป็นงานหลัก และมีการศึกษาอบรมเป็นงานรอง ภายใต้หลักการศึกษา ๓ ประการ 

                                                           

    ๙๑กนก แสนประเสริฐ, กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งต้ังถอดถอน
พระสังฆาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๙), หน้า ๘๔. 
  ๙๒พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), การพัฒนาพระสังฆาธิการ ภาค ๒ ภาคปฏิบัติการ, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๑๖. 
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คือ ศีล เรียนเรื่องศีล ระเบียบวินัย เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาพฤติกรรมให้สะอาด สมาธิ เรียน 
เรื่องสมาธิ คือ วิธีท าจิตใจให้สงบ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสภาพจิตใจให้มั่นคง ปัญญา เรียน
เรื่องปัญญา คือ ความรู้ทั่วไปเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทัศนคติให้ถูกต้อง 
 การศึกษา คือการเล่าเรียนพระธรรมวินัยทางพระพุทธศาสนา ของบรรพชิตและคฤหัสถ์ 
เป็นกิจการของคณะสงฆ์ประการหนึ่งที่ส าคัญยิ่งในอ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคมมีความตอนหนึ่ง
ว่า “ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา” ของคณะสงฆ์ (ม.๑๕ ตรี) และในระเบียบการปกครองคณะ
สงฆ์ส่วนกลางมหาเถรสมาคมได้ก าหนดวิธีด าเนินการควบคุม และส่งเสริมการศึกษาให้ด าเนินไป
ด้วยดี๙๓  
  การศาสนศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ ทั้งแผนกธรรม
บาลี แผนกสามัญศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมพระภิกษุสงฆ์สามเณรศึกษาพระปริยัติธรรมทุกๆ วิธีที่ไม่
ขัดแย้งต่อพระธรรมวินัย๙๔ 
 การศาสนศึกษา หมายถึง การศึกษาพระปริยัติธรรมและการศึกษาอ่ืนๆ อันสมควรแก่
สมณะ การศึกษาของสงฆ์แต่เดิมนั้นเริ่มต้นมาแต่สมัยพุทธกาล และบุคคลที่เข้ามาสู่สังฆมณฑลในครั้ง
พุทธกาล ตามประวัติความเป็นมาส่วนมาก มักจะได้รับการศึกษาทั้งคดีทางโลกและคดีทางธรรมมา
เป็นอย่างดีตามลัทธิศาสนาในสมัยนั้น เป็นต้นว่าเรียนจบไตรเพทมาก่อนการศึกษาของสงฆ์ในสมัย
พุทธองค์ยังทรงพระชนม์อยู่มี ๒ ประการคือ ๑) คัน ถะธุระ คือธุระฝุายคัมภีร์ กิจด้านการเรียน ๒) 
วิปัสสนาธุระ คือ ธุระฝุายเจริญวิปัสสนาวิปัสสนา กิจด้านการบ าเพ็ญภาวนาหรือเจริญพระกรรมฐาน
ซ่ึงรวมทั้งสมถะด้วยเรียกรวมเข้าในวิปัสสนาโดยฐานเป็นส่วนคลุมยอด  
  การส่งเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์ในจังหวัดชลบุรีนั้นนอกจากจะส่งเสริมให้พระภิกษุ
สามเณรได้ศึกษาวิชาทางโลกในระดับมหาวิทยาลัยสงฆ์ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการศึกษาทฤษฎีตะวันตก 
และหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เป็นการบูรณาการให้พระภิกษุสามเณรมีความรู้ได้อย่างกว้างขวาง
และยังส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรได้ใช้หลักธรรมด าเนินชีวิต เป็นธุระให้กับพระพุทธศาสนาคือ ๑) 
คันถธุระ คือธุระฝุายคัมภีร์กิจด้านการเรียน และบูรณาการกับศาสตร์ของตะวันตก ๒) วิปัสสนาธุระ 
คือ ธุระฝุายเจริญวิปัสสนาวิปัสสนา กิจด้านการบ าเพ็ญภาวนาหรือเจริญพระกรรมฐานซึ่งรวมทั้งสมถะ 
ด้วยเรียกรวมเข้าในวิปัสสนากรรมฐาน คือการด าเนินกิจการคณะสงฆ์ให้ส าเร็จไปด้วยดีและหลักอิทธิ
บาท ๔ คือการส่งเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์ให้ส าเร็จด้วยความมี ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ด้วย
ความมุ่งม่ันให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป 
 สรุป พระสังฆาธิการเป็นต าแหน่งทางการปกครองทางคณะสงฆ์ระดับเจ้าอาวาส เจ้าคณะ
ต าบล เจ้าคณะอ าเภอ และเจ้าคณะจังหวัด ในจังหวัดชลบุรี มีหน้าที่หลักคือการปกครองคณะสงฆ์ให้
อยู่ในความเรียบร้อยดีงาม และมีหน้าที่หลักจัดการศึกษา คือ การอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่

                                                           

  ๙๓วิรัช ถิรพันธุ์เมธี และทองใบ ธีรานันทางกูร, คู่มือพระสังฆาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, 
๒๕๔๖), หน้า ๒๐๕. 
  ๙๔กรมการศาสนา, คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยเร่ืองการคณะสงฆ์และการศาสนา, (กรุงเทพมหานคร 
: การศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ๙. 



๕๙ 
 

 

บรรพชิตและคฤหัสถ์ โดยการจัดให้มีการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมธรรมแผนกธรรม แผนกบาลี 
ด้วยการส่งเสริมจัดการเรียนการสอน พระธรรมวินัย ด้วยการสนับสนุนในด้านปัจจัยต่างๆ ในการ
อ านวยความสะดวกในการส่งเสริมด้านการศึกษาและส่งเสริมให้ด าเนินชีวิตด้วยหลักธรรมในพระพุทธ 
ศาสนา คือ ธุระ ๒ ประการ และหลักแห่งความส าเร็จ คือคุณเครื่องให้ส าเร็จความประสงค์ ๔ อย่าง 
คือ อิทธิบาทธรรม ๔ ประการ 
 
ตารางที ่๒.๗ สรุปแนวคิดเก่ียวกับพระสังฆาธิการ                    

นักวิชาการ/หรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระเมธีธรรมาภรณ์  
(ประยูร ธมฺมจิตโต),  
(๒๕๔๒, หน้า ๗๗) 

การปกครอง หมายถึงภารกิจ ที่วัดโดยภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาส หรือ
เจ้าคณะปกครองสอดส่องดูแล รักษาความเรียบ ร้อยดีงาม ปฏิบัติ
ตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งประกาศ
ของมหาเถรสมาคม 

วิรัช ถิรพันธุ์เมธี  
และทองใบ ธีรานันทางกูร,  
(๒๕๔๖, หน้า ๒๐๕) 

การศาสนศึกษา คือการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยทางพระพุทธ     
ศาสนาของบรรพชิตและคฤหัสถ์ เป็นกิจการของคณะสงฆ์ประการ
หนึ่งที่ส าคัญยิ่งในอ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคม 

นายอรัญ วิธีเจริญ,  
(๒๕๕๕,หน้า ๑๐๘) 

พระสังฆาธิการ (เจ้าอาวาส) จะต้องรับผิดชอบในด้านปกครองดูแล
วัดมีการพัฒนาวัดการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายในวัด 

คู่มือพระสังฆาธิการ,  
(๒๕๔๘, หน้า ๒๑๔) 

๑) เจ้าคณะใหญ ่
๒) เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค 
๓) เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด 
๔) เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ 
๕) เจ้าคณะต าบล รองเจ้าคณะต าบล 
๖) เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 

พระธรรมปริยัติโสภณ  
(วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ),  
(๒๕๔๕, หน้า ๑๖) 

๑. การรักษาความเรียบร้อยดีงาม (เดิมคืองานในองค์การปกครอง) 
๒. การศาสนศึกษา (เดิมคืองานในองค์การศึกษา) 
๓. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา (เดิมคืองานในองค์การเผยแผ่) 

                             ๔. การสาธารณูปการ  
  ๕. เพ่ิมการศึกษาสงเคราะห์และการสาธารสงเคราะห์ 
กรมการศาสนา,  
(๒๕๔๐, หน้า ๙) 

การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ ทั้งแผนกธรรมบาลี 
แผนกสามัญศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมพระภิกษุสงฆ์ สามเณรศึกษา
พระปริยัติธรรมทุกๆ วิธีที่ไม่ขัดแย้งต่อพระธรรมวินัย 

 
 



๖๐ 
 

 

ตารางท่ี ๒.๗ สรุปแนวคิดเกี่ยวกับพระสังฆาธิการ (ต่อ)                    

นักวิชาการ/หรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

กนก แสนประเสริฐ,  
(๒๕๔๗, หน้า ๘๔) 

กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอด
ถอนพระสังฆาธิการ ได้ก าหนดจริยาพระสังฆาธิการ 

สมคิด ดวงจักร,  
(๒๕๕๖, หน้า ๕๙) 

พระสังฆาธิการ ซึ่งเทียบได้กับข้าราชการของฝุายราชอาณาจักร 
ส่วนเลขานุการเจ้าคณะ และเลขานุการรองเจ้าคณะ หาได้เป็นพระ
สังฆาธิการไม่ เพราะเป็นเพียงผู้ท าการเลขานุการ 

 
๒.๕ หลักพุทธธรรม 
  ๒.๕.๑ อิทธิบาท ๔                                            
  หลักธรรมที่น าผู้ปฏิบัติไปสู่ความส าเร็จ ส่งเสริมให้บรรลุเปูาหมายความส าเร็จของตนเอง 
ซึ่งเปูาหมายความส าเร็จของแต่ละชีวิตนั้นก็ย่อมที่จะแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นความส าเร็จในการเรียน 
ต้องการผลการเรียนที่ดีในสายวิชาที่ตนชอบ เรียนจบตามเปูาหมาย ความส าเร็จในหน้าที่การงานอยาก  
เลื่อนต าแหน่ง อยากเป็นผู้จัดการบริษัท อยากให้คนอ่ืนนับหน้าถือตา หรือจะเป็นความความส าเร็จใน
ครอบครัว อยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ อยากมีบ้าน อยากมีรถ อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองจะเห็น 
ได้ว่าชีวิตคนเราหนึ่งชีวิตไม่จ าเป็นจะต้องมีเปูาหมายความส าเร็จ เพียงแค่เปูาหมายเดียวเท่านั้น แต่การ 
บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ขั้นแรกเปรียบเหมือนการต่อบันไดที่จะปีนไปสู่ความส าเร็จขั้นต่อไป และนั่นจะ
ส่งผลท าให้เรามีแรงใจที่จะบรรลุเปูาหมายที่สูงขึ้นเรื่อยๆ มีทฤษฎีขั้นตอนและแนวคิดที่จะน าพาไปสู่
การบรรลุความส าเร็จนั้นได้ แต่หากพูดถึงหลักธรรมะที่เป็นแนวคิด และหลักปฏิบัติจากค าสอนของ
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไม่ล้าสมัย ที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจได้โดยง่ายดายนั้นคือ “อิทธิบาท ๔” 
 อิทธิบาท ๔ เป็นแนวทางในการศึกษาเล่าเรียน การท างาน และการประกอบสัมมาชีพให้
ประสบความส าเร็จที่พระพุทธองค์ได้ทรงสดับไว้อย่างแยบคลาย อันประกอบด้วยแนวปฏิบัติ ๔ ข้อคือ
ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ซึ่งก็ท่องได้จ าได้แต่จะมีสักกี่คนที่ปฏิบัติได้ครบกระบวนความทั้ง ๔ ข้ออัน  
เป็น ๔ ขั้นตอนที่ต่อเนื่องหนุนเสริมกันจะขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ด้วยว่ามันเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยง
กันทั้ง ๔ ข้อ จึงจะท าให้เราประสบผลส าเร็จในชีวิตและการงานได้ตามความมุ่งหวัง ดังต่อไปนี้ 
   ๑) ฉันทะ คือ การมีใจรักในสิ่งที่ท า ใจที่รักอันเกิดจากความศรัทธาและเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ท า
จึงจะเกิดผลจริงตามควรเราคงเคยได้ยินค าว่า “ขอฉันทามติจากประชุม” หรือ “มีฉันทะร่วมกัน”ก่อน 
เลิกการประชุมบางอันเป็นเสมือนสัญญาระหว่างกันว่าเราจะท าสิ่งนั้นสิ่งนี้ร่วมกัน หรือละเว้นบางสิ่ง
ร่วมกัน ซึ่งความเข้าใจในข้อนี้คิดว่าถูกเพียงครึ่งเดียวเพราะความหมายของ “ฉันทะ” นั้นไม่ใช่แปลว่า
เป็นสัญญาภาษากระดาษ หรือสัญญาที่ให้ไว้กับมวลหมู่สมาชิกเท่านั้น หากแต่เป็นสัญญาใจและเป็นใจ
ที่ผูกพัน เป็นใจที่ศรัทธาและเชื่อมั่นต่อสิ่งนั้นอยู่เต็มเปี่ยม จึงจะเกิดความเพียรตามมา เปรียบได้กับนัก 
วิจัยที่ศรัทธาและเชื่อมั่นในแนวคิดแนวปฏิบัติของงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นซึ่งอาจมีมากน้อยต่างกันคงไม่มี
ใครบอกได้นอกจากตัวนักวิจัยเองและผลของงานที่เกิดขึ้นจริงเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะชนการมีใจ



๖๑ 
 

 

รักถือว่าส าคัญมาก ไม่ใช่ท าใจให้รักเพ่ืออะไรสักอย่าง หรือ ห้ามใจไม่ให้รักมันก็ยากยิ่งพอๆ กันเพราะ
รักดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความรักความศรัทธาของเราจริงๆ ขืนท าไปก็มีแต่จะทุกข์ทรมานแม้จะได้บาง
สิ่งที่มุ่งหวังแล้วก็ตาม ทีส่ าคัญเป็นการแอบแฝงมาจากความคิดอ่ืนศรัทธาอ่ืนที่เราพยายามหาเหตุและ
ผลมาอธิบายว่า มันคือสิ่งเดียวกันเพ่ือให้สามารถด าเนินไปได้ หรือเพ่ือให้ตัว เองสบายใจ แต่ถ้าเรามีใจ
ศรัทธาอันแรงกล้าแล้ว พลังสร้างสรรค์ก็จะบังเกิดขึ้นกับเราอย่างมหัศจรรย์ทีเดียว 
  เราจะสร้างฉันทะให้เกิดขึ้นได้อย่างไรพระพุทธองค์เคยสอนไว้ว่ามนุษย์เราต้องเลือกที่จะ
ศรัทธาบางอย่างและหมั่นตรวจสอบศรัทธาของตัวเองว่าดีต่อตัวเองและดีต่อผู้อ่ืนอันรวมถึงสังคมโดย 
รวมหรือไม่ เมื่อดีทั้งสองอย่างก็จงมุ่งมั่นที่จะท าด้วยความตั้งใจ และหากไม่ดีก็จงเปลี่ยนแปลงศรัทธา
เสียใหม่ ซึ่งเราต้องเลือกไม่เช่นนั้นเราจะกลายเป็นคนที่สับสนไม่มีแก่นสารและเป็นคนไร้รากในที่สุด 
เมื่อเป็นคนไม่มีแก่นสารก็จะถูกชักชวนไปในทางที่ไม่ดีได้ง่ายนั่นเอง หากจะฝึกฝนตนเอง อาจเริ่มจาก 
การตั้งค าถามกับตัวเองว่าเราศรัทธาอะไรอยู่ เพราะคนเราเมื่อศรัทธาอะไรก็จะได้พบกับสิ่งนั้นเข้าถึง 
สิ่งนั้น ศรัทธาในเทคโนโลยีเราก็จะเข้าถึงเทคโนโลยี ศรัทธาต่อชาวบ้านเราก็จะเข้าถึงชาวบ้านศรัทธา
ต่อวัตถุก็จะเข้าถึงวัตถุ ศรัทธาต่อลาภยศสรรเสริญก็จะเข้าถึงลาภถึงยศเข้าถึงต าแหน่งศรัทธาต่อความ
ก็จะเข้าถึงความรู้ หรือศรัทธาต่อหลักธรรมก็จะเข้าถึงธรรม หรือไม่ศรัทธาอะไรเลยก็ไม่เข้าถึงก็ไม่เข้า   
ถึงอะไรเลย เพราะความศรัทธาน ามาซึ่งมุ่งมั่นทุ่มเทเพ่ือท าทุกอย่างให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เราศรัทธานั่นเอง 
ขณะเดียวกันก็ลองตรวจสอบตัวเองดูว่าสิ่งที่เราศรัทธากับสิ่งที่องค์กรของเราศรัทธานั้นตรงกันหรือไม่ 
หากตรงกันก็เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตน หรือหากไม่ตรงกันก็เรียนรู้ที่จะให้โอกาสตัวเองไปสู่แห่งที่ที่
เหมาะสมกว่าหลายคนคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า Where there is the will, there is the way. ที่ใด
มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่นั่นย่อมมีหนทางเสมอขอเพียงแต่ให้มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะประสบ
ความส าเร็จในเรื่องนั้นๆ ให้ได้ด้วยความมุ่งม่ัน ไม่ท้อถอย ย่อมมีหนทางน าเราไปสู่ความส าเร็จได้เสมอ 
  ๒) วิริยะ คือ ความมุ่งมั่นทุ่มเท เป็นความมุ่งมั่นทุ่มเททั้งกายและใจ ที่จะเรียนรู้และท าให้
เข้าถึงแก่นแท้ของสิ่งนั้นเรื่องนั้น ถ้าหากกระท าก็จะท าจนเชี่ยวชาญจนเป็นผู้รู้ ถ้าหากศึกษาก็จะศึกษา 
ให้รู้จนถึงรากเหง้าของเรื่องราวนั้นๆ ดังนั้น ค าว่า “วิริยะ” จึงหมายถึงความเพียรพยายามอย่างสูงที่
จะท าตามฉันทะหรือศรัทธาของตัวเอง หากเราไม่มีความเพียรแล้วก็อนุมานได้ว่าเรามีฉันทะหลอกๆ 
หรือศรัทธาหลอกๆ ทั้งโกหกตัวเองและหลอกผู้อ่ืน เพ่ืออะไรนั้น ผลงานที่เขาท าจะชี้ชัดออกมาเองว่า
ท าเพ่ืออะไร ดังนั้นนักวิจัยจึงต้องมีใจที่รัก และรักต่อการท างานวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาอันเป็นศรัทธาสูงสุด 
หากไม่เป็นเช่นนั้น ก็ได้แต่เพียงศรัทธาปากเปล่าที่ไร้แม้เงาของความมุ่งมั่นและทุ่มเท หากแต่มีศรัทธา
อ่ืนให้ครุ่นคิดและกระท าอยู่ วิริยะนี้มาคู่กับความอดทนอดกลั้น เป็นความรู้สึกไม่ย่อท้อต่อปัญหาและ
มีความหวังที่จะเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง โดยมีศรัทธาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ น าใจ และเตือนใจ 
ความอดทนเป็นเครื่องมือส าหรับคนใจเย็นและใจงามด้วย ไม่ใช่มุทะลุดุดันรบเร้าและรุ่มร้อนเพราะมัน
จะท าให้มีโอกาสผิดพลาดได้ง่าย หรือสูญเสียความอดทนในที่สุด ดังนั้น ความวิริยะอุสาหะจึงเป็น
วิถีทางของบุคคลที่หาญกล้าและท้าทายต่ออุปสรรคใดๆ ทั้งมวล ความวิริยะมันเกิดจากอะไร เกิดจาก
ศรัทธาหรือฉันทะนั่นเอง และเป็นศรัทธาที่มั่นคงด้วยไม่ว่าจะมีอุปสรรค์ใดๆ มากระทบก็ตามก็จะไม่
เปลี่ยนแปลง แต่อาจปล่อยวางหรือวางเฉยในบางเวลาบางสถานการณ์บ้าง เพ่ือรอสภาวะที่เหมาะสม
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กว่า ความวิริยะไม่ใช่ความดุดันอย่างเอาเป็นเอาตายหรือต้องให้ได้เสมอ แต่มันคือความแยบยลและ
เลือกที่จะท าบางอย่างเพ่ือรักษาศรัทธาไว้หรือเพ่ือรอวาระที่เหมาะสมอันหมายถึงการบรรลุผลแห่ง
ศรัทธาถ้าจะฝึกฝนเรื่องความวิริยะแล้วคงต้องเริ่มจากความคิดที่ว่า ต้องหมั่นฝึกฝนตนเองบ่อยๆ หมั่น  
ท าหมั่นคิดหมั่นเขียนหมั่นน าเสนอและอย่าขี้เกียจ อย่ากลัวความผิดพลาดและจงกล้าแสดงออกซึ่ง
ความรับผิดชอบต่อความล้มเหลวของตัวเองอย่าท้อต่องานหนักและงานมากให้คิดว่าท ามากรู้มากเก่ง
มากขึ้น อย่าบ่นว่าไม่มีเวลาเพราะเวลามีเท่าเดิม 
  ๓) จิตตะ คือ ใจที่จดจ่อและรับผิดชอบ เมื่อมีใจที่จดจ่อแล้วก็จะเกิดความรอบคอบตามค า
นี้ยิ่งใหญ่มากปัจจุบัน สังคมซับซ้อน มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่ละคนมีภาระหน้าที่ ที่ต้องท า
มากมาย ไม่รู้จะท าอะไรก่อน เวลาอ่านหนังสือก็คิดถึงงานที่รับผิดชอบ เวลาอ่านท างานก็คิดว่าต้อง
อ่านหนังสือเพ่ือเตรียมตัวสอบ ไม่สามารถมีจิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นาน ผลคือ ท าอะไรก็ไม่ดี
สักอย่างท าผิดๆ ถูกๆ อยู่อย่างนั้น แต่ถ้าเรามีใจที่จดจ่อต่อสิ่งที่เราคิดเราท าและรับผิดชอบแล้ว ไม่ว่า
จะเป็นการเรียนหรือการงานก็ตามทุกอย่างก็จะดีขึ้นไปเอง เราก็จะมีความรอบรู้มากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยใจ
ที่จดจ่อตั้งม่ันและใฝุเรียนรู้ของเรา เมื่อมีความรอบรู้มากข้ึนก็จะเกิดความรอบคอบตามมา เมื่อมีความ 
รอบคอบแล้วการตัดสินใจท าอะไรก็จะเกิดความผิดพลาดน้อยตามไปด้วย ความรอบคอบจะเกิดขึ้น 
ไม่ได้เลยหากไม่รอบรู้ ดังนั้น การที่คนจะรอบรู้ได้นั้น ต้องหมั่นศึกษาเรียนรู้อยู่เป็นเนื่องนิจ ติดตาม
ข่าวสารบ้านเมืองสม่ าเสมอ ต้องอ่านหนังสืออย่าให้ขาดและหลากหลายโดยไม่ยึดติดกับเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง ประการส าคัญต้องฝึกตั้งค าถามกับตัวเองกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราพร้อมกับค้นหา
ค าตอบให้ได้ การฝึกสนทนากับผู้รู้บ่อยๆ ก็เป็นสิ่งจ าเป็น ซึ่งเมื่อเราท าได้อย่างนี้แล้ว เราก็จะเป็นผู้ที่
เข้าใกล้ความรอบรู้ไปโดยปริยายเมื่อเราเข้าใกล้ความรอบรู้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะวิเคราะห์สังเคราะห์
เนื้อแท้ของเรื่องราวนั้นๆ ออกมาสู่การตัดสินใจของหมู่คณะหรือแม้แต่เรื่องส่วนตัวของเราเอง ดังนั้น 
ความรอบคอบจึงแฝงไปด้วยความรอบรู้ตามสภาพจริงของมันอันเป็นแนวปฏิบัติที่คนรุ่นใหม่ต้องสร้าง
ให้เกิดเป็นนิสัยแก่ตนเอง ความรอบคอบนอกจากจะด ารงอยู่คู่กับความรอบรู้แล้ว ยังต้องอาศัยความดี
งามเป็นเครื่องเตือนสติด้วย ถึงจะสามารถใช้จิตของเราพินิจพิจารณาและตรึกตรองในเนื้อแท้ของสิ่ง
ต่างๆ นั้นได้อย่างเหมาะสม เพราะความดีงามตามแบบอย่างของคุณธรรมตามหลักศาสนาและ
จริยธรรมของสังคมนั้นเป็นสิ่งเดียวที่จะท าให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างปรกติสุข 
  ๔) วิมังสา คือ การทบทวนในสิ่งที่ได้คิดได้ท ามา อันเกิดจาก การมีใจรัก (ฉันทะ) แล้วท า
ด้วยความมุ่งมั่น (วิริยะ) อย่างใจจดใจจ่อและรับผิดชอบ (จิตตะ) โดยใช้วิจารณญาณอย่างรอบรู้และ
รอบคอบ จึงน าไปสู่การทบทวนตัวเอง และทบทวนองค์กรหรือทบทวนขบวนการ ทบทวนในสิ่งที่ได้
คิดสิ่งได้ท าผ่านมาว่าเกิดผลดีผลเสียอย่างไร ทั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราเองและเป็นเรื่องที่ร่วมคิด
ร่วมท ากับคนอ่ืน เพ่ือปรับปรุงปรับแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น การทบทวนเรื่องราวจากภายในของตัวเองเป็นสิ่ง
ส าคัญมากในยุคปัจจุบันที่ผู้คนเริ่มสับสนวุ่นวายอย่างเข้มข้น ทบทวนความคิดเพ่ือตรวจสอบความคิด
และการกระท าของเราว่าเราคิดหรือท าจากความคิดอะไร พร้อมกับถามตัวเองว่าเราคิดอย่างนั้นเพ่ือ
อะไร เราท าสิ่งนี้เพื่ออะไร เพ่ือความสุขของตัวเองหรือเพ่ือความสงบสุขของสังคม ฯลฯ ซึ่งจะท าให้เรา
รู้ว่าเราควรจะอยู่ ณ จุดไหนของสังคมหรือเปลี่ยนแปลงตนอย่างไรไปสู่การสร้างสรรค์ตนเองและสังคม
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ที่งดงาม ในการวิจัยและการพัฒนานั้นเรามักจะใช้คาว่า "สรุปบทเรียน" เป็นการสรุปผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือดูว่าสิ่งที่คิดและท ามานั้นมันด าเนินไปในแนวทางที่
คาดหวังหรือไม่ หรือว่าคิดไว้อย่างท าอีกอย่าง หรือคิดไว้แต่ไม่ได้ท าเลย หรือท าไปแล้วแต่ไม่ได้อย่างที่
มุ่งหวัง ทั้งนี้จะได้วิเคราะห์ต่อไปว่า ที่มันส าเร็จมันเป็นเพราะอะไร และที่มันล้มเหลวมันเกิดจากอะไร
เพ่ือที่จะได้หาแนวทางแก้ไขหรือหาทางหลีกเลี่ยงผลเสียที่อาจเกิดขึ้น การสรุปบทเรียนนั้น คนส่วน
ใหญ่ยังเข้าใจว่า สรุปเมื่องานเดินทางมาได้ครึ่งทางหรือสิ้นสุดการท างาน หรืออย่างดีที่สุดมีการท า
แผนงานรายไตรมาส คือทุก ๓ เดือน จึงสรุปบทเรียนครั้งหนึ่ง แต่จริงๆ แล้วการสรุปบทเรียนควรจะ
ท าให้อย่างสม่ าเสมอ อาจเป็นการพูดคุยกันหลังเสร็จสิ้นการท ากิจกรรมทุกครั้ง หรือหลังเลิกงานแต่ละ
วัน หรือใช้วิธีการแบบไม่เป็นทางการ เพ่ือสรุปบทเรียนของแต่ละคนให้ได้มากที่สุด หรือพูดคุยกับตัว 
เองบ้าง การที่เราคุยกับตัวเอง ด้วยสติ ความรู้เนื้อ รู้ตัว จะท าให้เรามองตัวเองชัดเจนขึ้น รู้ว่าขณะนี้
ปัญหาของเราคืออะไร และจะแก้ไขยังไง เพราะธรรมชาติของคนเรา สายตาเรามองทอดมองออกไป 
ข้างนอก ท าให้ไม่เห็นตัวเองและสิ่งใกล้ตัว ถ้าจะมองตัวเองต้องส่องกระจก ดังนั้น เราต้องหมั่นถามตัว 
เองว่า เรารู้อะไรบ้างไม่รู้อะไรบ้าง เปูาหมายชีวิตเราคืออะไร แล้วเราจะมีวิธีไปถึงจุดนั้นได้ยังไงค าถาม
ยังไง ค าถามที่ดีหนึ่งค าถาม ดีกว่าค าตอบร้อยค าตอบ ถ้าเราตั้งค าถามกับตัวเองบ่อยๆ จิตเราก็จะหา
ค าตอบให้เราได้ ไม่เช่นนั้นเราก็มีชีวิตอยู่แบบไม่มีจุดหมายปลายทาง มีแต่ความทุกข์ใจหาทางออกให้  
กับชีวิตไม่ได้ หรือ ถ้ามีคนอ่ืนอยู่ด้วยเราก็คุยในใจ สร้างเสียงในใจ ( inner voice) แต่ว่าวิธีที่ได้ผลคือ
ปิดประตหู้องอยู่คนเดียวเงียบแล้วคุยกับตัวเองดังๆ หรือจะคุยกับหมากับแมวก็ได้ แต่ช่วงที่เหมาะสม
ที่สุดคือช่วงที่รู้สึกว่างและปลอดโปร่งจากเรื่องราวทั้งปวงซึ่งควรท าให้เป็นนิจสิน ดังนั้น “อิทธิบาท ๔”
จึงมีความหมายกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการจะเดินทางไปในสู่ความส าเร็จในชีวิตและการงาน เพราะหาก
ท าได้ตามกระบวนความแล้ว สังคมความรู้ ชุมชนความรู้ และปัจเจกชนความรู้ คงอยู่ไม่ไกลเกินฝัน 
ประการส าคัญ “อิทธิบาท ๔” ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวจากหลักธรรมข้ออ่ืนๆ อันเป็นองค์รวมและ
เชื่อมโยงถึงกัน เพียงแต่อธิบายคนละบทบาทเท่านั้น สิ่งส าคัญ เราได้ใคร่ครวญในเรื่องเหล่านี้มากน้อย 
เพียงใด เพราะในโลกปัจจุบัน โลกที่สั่งสม อวิชชามามากจนเกินล้น จึงกลายเป็นโลกที่ฉาบฉวยและ
วุ่นวายสูงสุด นั่นแปลว่าเราต้องฝึกฝนตนเองหลายเท่าตัวเพื่อจะเข้าใจและเข้าถึงหลักธรรมที่ก่อก าเนิด
การพัฒนาที่จุดเริ่มต้นของตนเองอย่างแท้จริง 
  ๑) ความหมายของอิทธิบาท ๔ 
  จากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในอังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต 
ได้กล่าวถึง อิทธิบาท ในอิทธิปาทสูตร ดังนี้   
  ๑) เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากฉันทะและความ  
เพียรสร้างสรรค์) 
  ๒) เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากวิริยะและความ
เพียร สร้างสรรค์) 
   ๓) เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากจิตตะและความ
เพียรสร้างสรรค์) 



๖๔ 
 

 

  ๔) เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิ ดจากวิมังสาและ
ความเพียรสร้างสรรค์)๙๕  
  จากอิทธิปาทสูตร ดังกล่าวอธิบายความหมายของ อิทธิบาท ๔ ไว้อย่างสนใจ ดังนี้ 
  ความหมายของอิทธิบาท ๔ ไว้ ดังนี้ อิทธิบาท ๔ หมายถึงทางแห่งความส าเร็จมี ๔ 
ประการ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ฉันทะคือความพอ ใจรักใคร่ในสิ่งนั้น วิริยะ คือความเพียร
พยายาม จิตตะ คือ ความเอาใจใส่ในสิ่งนั้น วิมังสาคือ ความไตรตรองสอบสวนพิจารณาพากเพียรท า 
เอาจิตฝักใฝุ ใช้ปัญญาสอบสวน นี่เป็นอิทธิบาท ๔๙๖  
 ความหมายของอิทธิบาท ๔ ไว้ดังนี้ อิทธิบาท ๔ คือบทของพระธรรมเช่นว่าจะมี ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ วิมังสา ที่เรียกว่า อิทธิบาทนี้ต้องมีและมีได้โดยไม่รู้สึกตัวคนที่มีการท างานย่อมท างาน
ด้วยความพอใจ ความขยันขันแข็งความเอาใจใส่ใคร่ครวญอยู่เสมอนี้เรียกว่าเขามีอิทธิบาททั้งสี่
ประการนั้นอยู่โดยไม่รู้สึกตัว๙๗  
 ความหมายของอิทธิบาท ๔ ไว้ดังนี้ อิทธิบาท คือทางจะไปสู่ความ  ส าเร็จ ๔ ประการคือ 
๑) ฉันทะความพอใจ ๒) วิริยะความเพียร ๓) จิตตะความเอาใจใส่ ๔) วิมังสา ไตร่ตรองค้นคว้าในสิ่ง
นั้นๆ ถ้าเรารักสิ่งนั้น เอาใจใส่สิ่งนั้น มันก็ก้าวหน้าการ คิดการท า ก็ก้าวหน้าต่อไปเพราะเรารักสิ่งนั้น
ถ้าไม่รักมันก็ไปไม่ได้๙๘  
 ความหมายของหลักอิทธิบาท ๔ ไว้ดังนี้ อิทธิบาท ๔ คือใช้คุณธรรมน าทางสู่ความส าเร็จที่
ตนประสงค์ต้องมีความพึงพอใจมีความเพียรมีสมาธิ จึงท าให้เกิดปัญญาและหัวใจของการบริหารเชิงพุทธ
ที่ส าคัญที่สุดคือพรหมวิหาร ๔ ต้องมีทั้งเมตตากรุณาให้ความช่วยเหลือสั่งสอนผู้น้อยให้เรียนรู้ที่จะอยู่
ได้ด้วยตนเองมีมุทิตา ปล่อยให้เขาเติบโตได้ไม่เข้าการแทรกแซงและอุเบกขา รู้จักความพอดีปล่อยวาง
ฝึกจิตให้พอเพียงในสิ่งที่มีที่เป็นนี้คือหลักธรรมประจ าใจที่จะช่วยให้เราด ารงชีวิตและบริหารงานได้
อย่างที่ประเสริฐและบริสุทธิ์๙๙  
 ความหมายของอิทธิบาท ๔ ไว้ดังนี้อิทธิบาท๔ คือคุณธรรมที่จะน าผู้ประพฤติปฏิบัติให้
ประสบความส าเร็จในสิ่งที่ตนประสงค์ ท าให้เกิดขึ้นได้มิใช่เป็นความเพ้อฝันที่ไม่มีโอกาสประสบ
ความส าเร็จคุณธรรมกลุ่มนี้เรียกว่าอิทธิบาท ๔๑๐๐  
                                                           

  ๙๕ที.ปา.(ไทย). ๑๑/๓๐๖/๒๗๗. 
   ๙๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน, (กรุงเทพมหานคร : 
สุขภาพใจ, ๒๕๔๙), หน้า ๑๓. 
  ๙๗พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ), การงานท าเป็นสุข, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภา,  
๒๕๔๙), หน้า ๓๐. 
  ๙๘พระธรรมโกศาจารย์  (ปัญญานันทภิกขุ ) ,  พจนานุกรมธรรมของท่านปัญญานันทะ ,  
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๕๔), หน้า ๑๕๐. 
  ๙๙พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ธรรมในใจของนักบริหารไฮโซ, หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ,   
(๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑) : ๓.  
  ๑๐๐พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ), อธิบายหลักธรรมตามหมวดจากนวโกวาท, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๘), หน้า ๑๖๖. 



๖๕ 
 

 

 ความหมายของอิทธิบาท ๔ ไว้ดังนี้อิทธิบาท ๔ ในปาฐกถาธรรม เรื่อง ภวนา-ช่วยเสริม 
เพ่ิมก าลังจิต เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๒๐ คือ “อิทธิบาทนี่แปลว่าคุณธรรมที่ก้าวไปสู่ความส าเร็จ
เคยมีคนถามพระพุทธเจ้าว่า ที่พระองค์ได้ตรัสรู้สัจธรรมนี่เพราะอะไรพระองค์ก็บอกว่าเพราะเรามีอิทธิ
บาท ๔ ประการ สมบูรณ์อิทธิบาท ๔ ประการสมบูรณ์เมื่อใดแล้วก็เกิดฤทธิ์ทางใจเกิดอ านาจที่จะ
กระตุ้นเตือนเร่งเร้าให้มีความก้าวหน้าให้มีการปฏิบัติทันท่วงทีไม่ชักช้าไม่เสียเวลา”๑๐๑ 
  ความหมายของอิทธิบาท ๔ ไว้ดังนี้อิทธิบาท ๔ คือ หลักธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จ ในการ
กระท ากิจการงาน หรือการอาชีพประการแรกอิทธิบาทแปลความว่าทางแห่งความส าเร็จกล่าวคือข้อ
ปฏิบัติให้บรรลุความส าเร็จนั่นเอง๑๐๒ 
 ความหมายของอิทธิบาท ๔ ไว้ดังนี้อิทธิบาท ๔ คือคุณธรรมเครื่องให้ส าเร็จตามประสงค์
หรือสิ่งประสงค์คนในโลกนี้ย่อมต้องการสิ่งที่ประสงค์แห่งชีวิตกันคนละหลายรูป แบบแต่สิ่งประสงค์ที่
คนต้องการตรงกันคือทรัพย์ ยศ และผลงานทรัพย์เป็นสิ่งประสงค์ที่ส าคัญยิ่งของชีวิตเพราะทรัพย์เป็น
สิ่งอาศัยใช้สอยในการด ารงชีวิตประจ าวัน ทรัพย์มีอยู่ ๒ ประการ คือ ทรัพย์สิน ๑ ทรัพย์สมบัติ ๑ 
ทรัพย์สินคือเงินตราส าหรับใช้จ่ายซื้อขายแลกเปลี่ยนอาหารเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค 
ทรัพย์สมบัติ คือ บ้านเรือน ที่ดิน ที่นา ที่สวนเครื่องใช้ต่างๆเป็นต้น๑๐๓ 
 ความหมายของอิทธิบาท ๔ ไว้ดังนี้ อิทธิบาทแบ่งได้คือ อิทธิ๑๐๔ แปลว่า ทางปฏิบัติ 
รวมกันเข้าเป็นศัพท์เดียว อิทธิบาท แปลว่า ทางปฏิบัติเพ่ือให้บังเกิดฤทธิ์ ฤทธิ์ของ คนสามัญก็คือการ
ท างานให้ส าเร็จสมประสงค์ เพราะฉะนั้นอิทธิบาท จึงแปลว่าคุณเครื่องส าเร็จความ  ประสงค์หรืออีก
อย่างคือ ปฏิปทาแห่งความส าเร็จ  
  ความหมายของอิทธิบาท ๔ ไว้ดังนี้ อิทธิบาท ๔ คือ คุณเครื่องให้บรรลุความส าเร็จ ๔ 
อย่างด้วยกันได้แก่ ๑) ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น ๒) วิริยะ ความเพียร ๓) จิตตะ เอาใจฝักใฝุ 
๔) วิมังสา ใช้ปัญญาพิจารณาสอบสวนแล้วแสดงความต่างกันเพียงฝุายพระอภิธรรมเจริญโลกุตตร     
ฌานประกอบด้วยอิทธิบาท๑๐๕   
 จากข้อมูลเชิงวิชาการที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นส าคัญได้ว่าความหมายและ
ความส าคัญของหลักอิทธิบาท ๔ หมายถึงคุณเครื่องที่น าไปสู่ความส าเร็จ ค าสอนทางพระพุทธศาสนา

                                                           

   ๑๐๑พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ), ภาวนาช่วยเสริม เพิ่มก าลังจิต , (กรุงเทพมหานคร :    
โรงพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๖), หน้า ๕๙. 
  ๑๐๒พระราชญาณวิสิฐ ( เสริมชัย ชยฺมงคโล ) ,  ความส าเร็จหลักธรรมสู่ความส า เร็จและสันติสุข,   
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภา,๒๕๔๕), หน้า ๙. 
   ๑๐๓พระราชปัญญากวี (สุบิน เขมิโย), ประมวลบทพระธรรมเทศนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรม
ศาสนา, ๒๕๔๘), หน้า ๒๖๐. 
   ๑๐๔ปิ่น มุทุกันต์, แนวสอนธรรมะตามหลักสูตรนักธรรมตรี, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหา  
มกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๒๒๖. 
  ๑๐๕สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระไตรปิฎกส าหรับประชาชน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๖๗๖. 



๖๖ 
 

 

ซึ่งเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจส าหรับผู้ที่ต้องการความส าเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วยฉันทะ 
คือ ความพอใจ วิริยะ คือ ความพากเพียร จิตตะ คือ ความเอาใจใส่ และวิมังสา คือ การไตร่ตรอง 
 
   ๒.๕.๒ องค์ประกอบของหลักอิทธิบาท ๔     
  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของหลักอิทธิบาท ๔ จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเข้าถึงหลักอิทธิบาท ๔ อย่างถ่องแท้ทั้งนี้ได้มีนัก 
วิชาการที่ได้รับการยกย่องจากบุคคลทั่วไปในด้านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับหลัก อิทธิบาท
อิทธิบาท ๔ ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักอิทธิบาท ๔ ไว้ดังนี้ 
  องค์ประกอบของอิทธิบาท ๔  
  ๑) ฉันทะ แปลว่า ความพอใจ ได้แก่ ความมีใจรักใคร่สิ่งที่ท าและพอใจใฝุ รักในจุดหมาย
ของสิ่งที่ท านั้นอยากท าสิ่งนั้นๆ ให้ส าเร็จอยากให้งานนั้น หรือสิ่งนั้นบรรลุพูดง่ายๆ ว่ารักงานและรัก
จุดหมายของงานพูดให้ลึกลงไปในทางธรรมว่าความรักความใฝุใจปรารถนาต่อภาวะดีงามเต็มเปี่ยม
สมบูรณ์ของสิ่งนั้นๆ ของงานนั้นอยากท าให้ส าเร็จผลตามจุดหมายที่ดีงามนั้นเมื่ อเห็นสิ่งนั้นหรืองาน
นั้นก าลังเดินหน้าไปสู่จุดหมายก็เกิดปีติเป็นความเอิบอ่ิมใจครั้นสิ่งหรืองานที่ท านั้นบรรลุจุดหมายก็รับ 
โสมนัสเป็นความฉ่ าชื่นใจที่พร้อมด้วยความรู้สึกโปร่งโล่งผ่องใสเบิกบานแผ่ออกไปเป็นอิสระไร้ขอบเขต
ถ้าสามารถปลุกเร้า ฉันทะ ให้เกิดอย่างแรงกล้า เกิดความรักในคุณค่าความดีงามความสมบูรณ์ของสิ่ง
นั้นหรือจุดหมายนั้นให้ดีที่สุดให้ส าเร็จผลอย่างดีที่สุดความเพียรสร้างสรรค์ก็ย่อมเกิดควบคู่มาด้วย 
 ๒) วิริยะ แปลว่า ความอาจหาญ แกล้วกล้า บากบั่น ก้าวไป ใจสู้ ไม่ย่อท้อ ไม่หวั่นกลัวต่อ  
อุปสรรคและความยากล าบาก เมื่อคนรู้ว่าสิ่งใดมีคุณค่าควรแก่การบรรลุถึง ถ้าวิริยะเกิดขึ้นแก่เขาแล้ว
แม้ได้ยินว่าจุดหมายนั้นจะลุถึงได้ยากนัก มีอุปสรรคมากหรืออาจใช้เวลาเท่านั้นปี เท่านี้เดือนเขาก็ไม่
ท้อถอยกลับเห็นเป็นสิ่งท้าทายที่เขาจะเอาชนะให้ได้ เรียกว่าเป็นวิริยสมาธิพร้อมทั้งมีปธานสังขารคือ 
ความเพียรสร้างสรรค์เข้าประกอบคู่ไปด้วยกัน 
  ๓) จิตตะ แปลว่า ความคิดจดจ่อหรือเอาใจฝักใฝุ ได้แก่ความมีจิตผูกพันจดจ่อเฝูาคิดเรื่อง 
นั้นใจอยู่กับงานนั้นไม่ปล่อยไม่ห่างไปไหน ถ้าจิตตะเป็นไปอย่างแรงกล้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรืองาน
อย่างใดอย่างหนึ่งคนผู้นั้นจะไม่สนใจไม่รับรู้เรื่องอ่ืนๆ ไม่สนใจแตถ่้าพูดเรื่องงาน นั้นจะสนใจเป็นพิเศษ
ทันที บางทีจัดท าเรื่องงานนั้นขลุกง่วนอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืน อะไรเกิดขึ้นก็ไม่สนใจ ส าหรับกิจนั้นเรียกว่า
เป็นจิตตสมาธิพร้อมกันนั้นก็เกิดปธานสังขาร คือความเพียรสร้างสรรค์ร่วมสนับสนุนไปด้วย 
  ๔) วิมังสา แปลว่า ความสอบสวนไตร่ตรอง ได้แก่ การใช้ปัญญาพิจารณาหมั่นใคร่ครวญ
ตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนเกินเลยบกพร่องหรือขัดข้องเป็นต้นในกิจที่ท ารู้จักทด  
ลองและคิดค้นหาทางแก้ไขปรับปรุงข้อนี้เป็นการใช้ปัญญาชักน าสมาธิซึ่งจะเห็นได้ไม่ยากคนมีวิมังสา
เป็นพวกชอบคิดค้นหาเหตุผลทดลอง เมื่อท าอะไรก็คิดพิจารณาทดสอบว่า ผลนี้เกิดจากสาเหตุอะไร



๖๗ 
 

 

ท าไมจึงเป็นอย่างนี้ผลคราวนี้เกิดจากปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบเหล่านี้ มีก าลังเรียกว่าวิมังสาสมาธิซึ่ง
จะมีปธานสังขาร คือ ความเพียรสร้างสรรค์เกิดมาด้วยเช่นเดียวกับสมาธิข้ออ่ืนๆ๑๐๖  
 ของอิทธิบาท ๔ ไว้ดังนี้ อิทธิบาทหมายถึงหลักธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่งกิจการนั้นๆ 
ที่เรียกว่าอิทธิบาท (ธรรมให้ถึงความส าเร็จ) ซึ่งมี ๔ ข้อคือ 
  ๑) ฉันทะ มีใจรัก คือพอใจจะท าสิ่งนั้นและท าด้วยใจรักต้องการท าให้เป็นผลส าเร็จอย่างดี
แห่งกิจการหรืองานที่ท า มิใช่สักว่าท าพอให้เสร็จๆ หรือเพียงเพราะอยากได้รางวัลหรือผลก าไร 
  ๒) วิริยะ พากเพียรท า คือขยันหมั่นประกอบหมั่นกระท าสิ่งนั้นด้วยความพยายามเข้มแข็ง
อดทน เอาธุระ ไม่ทอดทิ้ง ไม่ท้อถอย 
  ๓. จิตตะ เอาจิตฝักใฝุ คือตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท า และท าสิ่งนั้นด้วยความคิดไม่ปล่อยใจให้ฟูุง  
ซ่านเลื่อนลอยใช้ความคิดในเรื่องนั้นบ่อยๆ เสมอๆ 
  ๔) วิมังสา ใช้ปัญญาสอบสวน คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล
และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนเกินเลยบกพร่อง ขัดข้องในสิ่งที่ท านั้นโดยรู้จักทดลองวางแผนวัดผลคิดค้น  
วิธีแก้ไขปรับปรุง๑๐๗  
 องค์ประกอบของอิทธิบาท ๔ ได้แก่ 
  ๑) ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น คือ เมื่อท าสิ่งใดก็ท าด้วยความพอใจด้วยความรักใน
สิ่งนั้นท าสิ่งนั้นด้วยความเต็มใจไม่เบื่อหน่ายในกิจที่ท า (เต็มใจ) 
   ๒) วิริยะ ความเพียรประกอบสิ่งนั้น คือเมื่อท าสิ่งใดก็ท าด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความ
พยายาม เข้มแข้งอดทน ไม่ทอดทิ้งกิจที่ท านั้น (แข็งใจ) 
   ๓) จิตตะ ความเอาใจฝักใฝุ ในสิ่งนั้นไม่วางธุระ คือเมื่อท าสิ่งใดท าด้วยความรู้จักไตร่ตรอง 
ท าด้วยปัญญา รู้จักพิจารณาใคร่ครวญตรวจหาสาเหตุด้วยความรอบคอบ (เข้าถึง) 
  ๔) วิมังสา ความหมั่นตรึกตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น  ๆเมื่อท าสิ่งใดควรท าด้วยความรู้จัก   
ไตร่ตรองรู้จักพิจารณาใคร่ครวญรู้จักพินิจพิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบ (เข้าใจ)๑๐๘  
  องค์ประกอบของอิทธิบาท ๔ คือ 
  ๑) ฉันทะ ความพอใจ ความยินดีหรือความเต็มใจที่จะกระท า การสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
  ๒) วิริยะ ความพยายาม ความเพียรหรือความกล้าที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการกระท านั้นๆ       
โดยไม่มีค าว่าท้อแท้หรือเบื่อหน่าย 
  ๓) จิตตะ ความสนใจ เอาใจใส่ หรือตั้งใจในการกระท านั้นๆ อย่างจริงจังโดยไม่ใส่ใจถึง
ปัญหาอุปสรรคอันจะเป็นเหตุให้เสียก าลังใจ 

                                                           

  ๑๐๖พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 
๒๕๔๒), หน้า ๘๔๔. 
  ๑๐๗แสงอรุณ โปร่งธุระ, พุทธศาสน์, (กรุงเทพมหานคร : ฝุายเอกสารต าราส านักส่งเสริมวิชาการ
สถาบันราชภัฏธนบุรี, ๒๕๔๙), หน้า ๒๒๙. 
  ๑๐๘พิทูร  มลิวัลย์ ,  แบบเรียนวิชาธรรมและนักธรรมชั้นตรี, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, 
๒๕๔๐), หน้า ๒๐. 



๖๘ 
 

 

 ๔) วิมังสา การใช้ปัญญาพิจารณาตรวจสอบข้อดีข้อเสียข้อบกพร่องตลอดจนปัญหาอุปสรรค 
และวิธีแก้ไขอย่างมีเหตุผลว่าผลที่ปรากฏนั้นมีสาเหตุมาจากอะไรมิใช่ขยันอย่างโง่ๆ๑๐๙  
 สรุป ประเด็นส าคัญได้ว่าองค์ประกอบของหลักอิทธิบาท ๔ หมายถึงส่วนประกอบของ
หลักธรรมมีด้วยกัน ๔ ประการได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสาซึ่งจะอธิบายให้ทราบถึงกรอบการ
ปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ หากผู้ใดปฏิบัติตามองค์ประกอบของหลักอิทธิบาท ๔ ได้อย่าง
ครบถ้วนสามารถน าหลักการตามแนวคิดเกี่ยวกับหลักอิทธิบาท ๔ ในพระไตรปิฎก หมายถึง อิทธิบาท 
๔ ตามค าสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลน ามาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์
ก็ถือได้ว่าเป็นผู้ประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง  
 
ตารางที ่๒.๘ สรุปอิทธิบาท ๔ 

นักวิชาการ/หรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระพรหมคุณาภรณ์  
(ป.อ. ปยุตฺโต),  
(๒๕๔๙, หน้า ๑๓) 

อิทธิบาท ๔ หมายถึง ธรรมที่ เป็นเครื่องให้ถึงความส าเร็จมี  
๔ ประการ คือ ฉันทะ คือความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น วิริยะ คือ
ความเพียรพยายาม จิตตะคือ ความเอาใจใส่ในสิ่งนั้น วิมังสา คือ
ความไตรตรองสอบสวนพิจารณา 

พระธรรมโกศาจารย์  
(พุทธทาสภิกขุ),  
(๒๕๔๙, หน้า ๓๐) 

อิทธิบาท ๔ คือ บทของพระธรรมมี ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสาที่
เรียกว่าอิทธิบาทนี้ต้องมีและมีได้โดยไม่รู้สึกตัว คนที่มีการท างาน
ย่อมท าด้วยความพอใจ ขยันขันแข็ง เอาใจใส่ใคร่ครวญอยู่เสมอ 

ปิ่น มุทุกันต์,  
(๒๕๔๕, หน้า ๒๒๖) 

อิทธิบาท แปลว่า ทางปฏิบัติเพ่ือให้บังเกิดฤทธิ์ ฤทธิ์ของคนสามัญ
ก็คือการท างานให้ส าเร็จสมประสงค์ เพราะฉะนั้นอิทธิบาทจึง
แปลว่าคุณเครื่องส าเร็จความประสงค ์ 

พระเทพดิลก  
(ระแบบ ฐิตญาโณ),  
(๒๕๔๘, หน้า ๑๖๖) 

อิทธิบาท ๔ คือ คุณธรรมที่จะน าผู้ประพฤติปฏิบัติให้ประสบ
ความส าเร็จในสิ่งที่ตนประสงค์ ท าให้เกิดขึ้นได้มิใช่เป็นความเพ้อ
ฝันมีโอกาสประสบความส าเร็จคุณธรรมกลุ่มนี้เรียกว่าอิทธิบาท ๔ 

พระราชปัญญากวี  
(สุบิน เขมิโย),  
(๒๕๔๘,หน้า ๒๖๐) 

อิทธิบาท ๔ คือ คุณธรรมเครื่องให้ส าเร็จตามประสงค์หรือสิ่ง
ประสงค์คนในโลกนี้ย่อมต้องการสิ่งที่ประสงค์แห่งชีวิตคนละหลาย
รูปแบบพึงประสงค์ที่คนต้องการตรงกันคือทรัพย์ ยศ และผลงาน 

สุชีพ ปุญญานุภาพ,  
(๒๕๔๑, หน้า ๖๗๖) 

อิทธิบาท ๔ คือคุณเครื่องให้บรรลุความส าเร็จ ๔ อย่างด้วยกัน
ได้แก่๑) ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น ๒) วิริยะ ความเพียร 
๓) จิตตะ เอาใจฝักใฝุ ๔) วิมังสา ใช้ปัญญาพิจารณาสอบสวน 

แสงอรุณ โปร่งธุระ,  
(๒๕๔๙, หน้า ๒๒๙) 

อิทธิบาทหมายถึงหลักธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่งกิจการนั้นๆ 
ที่เรียกว่าอิทธิบาท (ธรรมให้ถึงความส าเร็จ) 

                                                           

 ๑๐๙วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก, พุทธศาสน์, (กรุงเทพมหานคร : โอ. เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์, ๒๕๔๕), หน้า ๑๒๖. 



๖๙ 
 

 

ตารางท่ี ๒.๘ สรุปอิทธิบาท ๔ (ต่อ) 

นักวิชาการ/หรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระธรรมโกศาจารย์  
(ปัญญานันทภิกขุ),  
(๒๕๕๔, หน้า ๑๕๐) 

อิทธิบาท คือทางจะไปสู่ความส าเร็จ ๔ ประการคือ ๑) ฉันทะ
ความพอใจ ๒) วิริยะความเพียร ๓) จิตตะความเอาใจใส่ ๔) 
วิมังสา ไตร่ตรองค้นคว้าในสิ่งนั้นๆ ถ้าเรารักสิ่งนั้น มันก็ก้าวหน้า 

 
 ๒.๕.๙ การวิเคราะห์การส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี 
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในส านักเรียนโดยการวิเคราะห์ส านักเรียนเพ่ือค้นหาจุด
แข็งและจุดอ่อน จุดแข็งเป็นกิจกรรมที่ดี ที่มีศักยภาพในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันส่วน
จุดอ่อนเป็นแหล่งของความเสียเปรียบในการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ระดับธุรกิจและกลยุทธ์
ระดับหน้าที่อยู่บนพื้นฐานการใช้จุดแข็ง และแก้ไขจุดอ่อน เพ่ือหาประโยชน์จากโอกาสของสภาพแวด  
ล้อม และปูองกันอุปสรรคท่ีท าให้ขัดขวางการบรรลุเปูาหมายส านักเรียนการก าหนดกลยุทธ์โดยใช้การ 
วิเคราะห์ (SWOT) ความสอดคล้องปัจจัยสภาพแวดล้อม กลยุทธ์ที่ดีที่สุดเพ่ือให้ประสบความส าเร็จใน
ภารกิจโดยแสวงหารประโยชน์จากโอกาสและจุดแข็งส านักเรียนท าให้อุปสรรคเป็นกลางและหลีกเลี่ยง
แก้ไขจุดอ่อน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
   แผนภาพที่ ๒.๒ การส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี 
  จากแผนภาพที่ ๒.๒ การส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี คือ ผู้บริหาร
ส านักเรียนศาสนศึกษาต้องประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ประกอบด้วยการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส อุปสรรคของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม๑๑๐ ที่มีต่อการด าเนินงานให้บรรลุเปูาหมาย
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การศึกษาสภาพแวดล้อมภายในส านักเรียน โดยการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน จุดแข็งเป็นกิจกรรม
ที่ดีที่มีศักยภาพในการสร้างความได้เปรียบ ส่วนจุดอ่อนเป็นแหล่งของความเสียเปรียบในการแข่งขัน
นอก จากนั้นกลยุทธ์ระดับธุรกิจและกลยุทธ์ระดับหน้าที่อยู่บนพื้นฐานการใช้จุดแข็ง และแก้ไขจุดอ่อน 
เพ่ือ หาประโยชน์จากโอกาสของสภาพแวดล้อมและปูองกันอุปสรรคที่ทาให้ขั ดขวางการบรรลุ
เปูาหมายส านักเรียนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  จุดแข็ง (S=Strengths) การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ด้านจุดแข็งเป็นการประเมิน
จุดเด่นหรือจุดแข็ง ภายในส านักเรียนมีการด าเนินการให้ภารกิจของส านักเรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ จาก
การวิเคราะห์จุดแข็งพบว่าการบริหารจัดการส านักเรียนพระปริยัติธรรมโดยยึดหลักการตามพระธรรม 
วินัย ภาพลักษณ์ของส านักเรียนสามารถปรับบทบาทให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  
ส าหรับด้านบุคลากรคือพระสงฆ์มีคุณธรรม มีภาวะผู้น าด้านคุณธรรม ประชาชนทั่วไปให้ความนับถือ
ด้วยความศรัทธา นอกจากนั้น ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติส่งเสริมนโยบายชัดเจนในการ
ส่งเสริมการศึกษาในระดับพ้ืนฐานที่ควบคู่กับการศึกษาบาลี๑๑๑ ด้านการเงินมีงบประมาณจาก 
หลากหลายช่องทางทั้งจากงบประมาณอุดหนุนการศึกษา งบประมาณสนับสนุนจากวัดเป็นต้นด้าน
วัสดุอุปกรณ์ มีเทคโนโลยี สื่อการสอน มีความพอเพียงต่อการบริการแก่ผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการ
มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามหลักพระพุทธศาสนา มีโครงสร้างการบริหารจัดการชัดเจน 
ส านักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของบุคลากรในส านักเรียนมาตรฐานด้านผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ 
   ๑) โครงสร้างการบริหาร มีแผนภูมิการบริหารงานอย่างชัดเจน 
   ๒) บุคลากรในส านักเรียนมีการท างานเป็นทีม 
   ๓) ส านักเรียนมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมการศึกษา 
   ๔) ส านักเรียนมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่อชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
   ๕) ผู้บริหารมีความเป็นผู้น า มีมนุษยสัมพันธ์และเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เก่ียวข้อง 
   ๖) มีหลักสูตรในส านักเรียน มีเอกสารประกอบหลักสูตร 
   ๗) บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในส านักเรียน เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
  จุดเด่นมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน 
   ๑) ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มีวินัยความรับผิดชอบ 
   ๒) ผู้เรียนมีความสามารถรวบรวมข้อมูล มีสมาธิและความรอบคอบในการรับข้อมูล 
   ๓) ผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มวิชาการและงานพ้ืนฐานอาชีพ 
   ๔) ผู้เรียนส่วนใหญ่มาเรียนอย่างสม่ าเสมอ มีการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ 
   ๕) ผู้เรียนส่วนใหญ่ปฏิบัติงานตามข้ันตอนตั้งใจและเต็มใจปฏิบัติงาน 
   ๖) ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
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  จุดอ่อน (W=Weaknesses) จากการวิเคราะห์จุดอ่อนส านักเรียน ขาดบุคลากร ขาดงบ   
ประมาณ ขาดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารในการเผยแผ่ธรรมอย่างเต็มศักยภาพ 
ขาดวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ขาดการท านุบ ารุงดูแลรักษาบูรณปฏิสังขรณ์อย่างถูกหลักวิชาการขาด
การจัดการความรู้และขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม 
  เมื่อพิจารณาด้านบุคลากร (Man) ผู้เรียนเป็นผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา มีความแตกต่าง
ทางสังคมและเศรษฐกิจ มีพ้ืนฐานความรู้แตกต่างกัน ผู้เรียนห่างไกลจากครอบครัว ผู้บริหารมีความรู้
และทักษะไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการเท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีภาระงานอ่ืนมากท าให้ไม่มีเวลา
ในการบริหารจัดการเพียงพอ ครูขาดความมั่นคง ขาดความก้าวหน้าด้านวิชาชีพ เสียขวัญก าลังใจ 
ไม่ได้รับสวัสดิการ การสงเคราะห์ รายได้ที่เหมาะสม ไม่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถใน
การจัดกระบวนการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างเหมาะสม มีการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองการปกครองบ่อยครั้งท าให้เกิดภาวะสมองไหล ระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากรยัง
ไม่เป็นระบบ ไม่มีทิศทางในการจัดการที่ชัดเจนเป็นต้น 
  เมื่อพิจารณาด้านการเงิน (Money) ส านักเรียนมีงบประมาณไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้อง ไม่
เหมาะสมกับภาระงานและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ขาดระบบการบริหารจัดการเงินขาดการ
บัญชีที่ได้มาตรฐานเป็นธรรมาภิบาล ไม่มีแผนงานที่ชัดเจนในการบริหารจัดการระบบการเงินในส านัก
เรียน มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ไม่เพียงพอ ไม่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาและไม่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอนเป็นต้น 
  เมื่อพิจารณาด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) ในการเรียนการสอนไม่มีความสอดคล้องกับ
บริบทการพัฒนาผู้เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการศึกษายังไม่มีความทันสมัย ขาดระบบฐาน  
ข้อมูลเขา้ถึงเทคโนโลยีการเรียนการสอนเป็นต้นเมื่อพิจารณาด้านการบริหารจัดการ (Management) 
ผู้บริหารไม่มีแผนงานในการบริหารจัดการและพัฒนามาตรฐานการศึกษาอย่างชัดเจน การถ่ายทอด
และสื่อสารยังไม่ทั่วถึง ขาดการนิเทศติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานต้นสังกัด ขาดการน าข้อมูล
มาศึกษาวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจังขาดการมีส่วนร่วมในการ          
บริหารจัดการ การจัดการศึกษาจากภาคส่วนภายนอก สภาพแวดล้อมของโรงเรียนขาดการสร้าง
บรรยากาศทางวิชาการ การศึกษาพระปริยัติธรรมยังเน้นอยู่ในส่วนของภาคปริยัติคือความรู้ยังไม่มีการ
เชื่อมต่อความรู้เข้าสู่ภาคปฏิบัติเพ่ือให้เกิดปัญญา ระบบสวัสดิการแก่ผู้เรียนขาดการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ไม่มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระบบการบริการวิชาการพระพุทธศาสนายัง
ไม่เป็นระบบเป็นต้น 
  ส าหรับจุดอ่อนด้านผู้เรียน คือ 
   ๑) นักเรียนบางส่วนยังขาดการรู้จักประหยัดในการใช้จ่ายของส่วนตัวเองและส่วนรวม          
   ๒) นักเรียนส่วนน้อยที่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์เก่ียวกับข้อมูลต่างๆ 
   ๓) ระดับผลการเรียนรวมทุกวิชามีระดับผลการเรียน ๓-๔ อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่น่าพอใจ 
   ๔) ผู้เรียนส่วนน้อยที่รู้จักตั้งค าถาม รู้จักการใช้เวลาว่างอ่านหนังสือ 
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   ๕) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬาได้ไม่เต็มที่
เท่าที่ควรมาตรฐานด้านครู คือ ครูส่วนน้อยที่มีการจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้เรียนการ
ประเมินผลจากหลายฝุายและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนรู้จักคิดและแสวงหาค าตอบ
ด้วยตนเอง 
  ส่วนมาตรฐานด้านผู้บริหาร ดังนี้ 
   ๑) การนิเทศติดตาม ประเมินผลให้เป็นระบบและดาเนินการอย่างต่อเนื่องยังมีน้อย 
   ๒) การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีน้อย 
   ๓) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในยุคปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันของผู้บริหารยังมีน้อย 
   ๔) การจัดท าหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่นยังมีน้อย 
 โอกาส (O=Opportunities) เป็นการประเมินปัจจัยภายนอกท่ีส่งเสริมให้การด าเนินภาร 
กิจขององค์กรบรรลุผลสัมฤทธิ์ในด้านการศาสนศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์ 
   ๑. แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ เน้นการสร้างชุมชนอุดมปัญญา 
   ๒. วัดเป็นศูนย์กลางการประกอบศาสนกิจประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
    ๓. นโยบายให้โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
  ๔. ภาครัฐให้การสนับสนุนโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ 
   ๕. โครงสร้างการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
  ๖. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและสังคมเพ่ิมข้ึน 
   ๗. การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มากขึ้นส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
   ๘. มีช่องทางในการเผยแผ่และประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
  ๙. สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและค่านิยมในการท าบุญต่อพระสงฆ์สามเณร 
   ๑๐. นโยบายรัฐบาลมุ่งส่งเสรมิการปรับปรุงองค์การ 
  ปัญหาอุปสรรค (T=Threats) การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ด้านอุปสรรคเป็นการ
ประเมินปัจจัยภายนอกที่คุกคามต่อการด าเนินการให้ภารกิจขององค์กรไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์จากการ
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค คือกระแสวัตถุนิยมในยุคโลกาภิวัตน์ท าให้บทบาทของวัดและพระสงฆ์ลดลง 
การศึกษาพระปริยัติธรรมก็ลดลง นโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่มีอยู่ไม่เกิดผลคือพระภิกษุสามเณร 
มีปริมาณลดลงเรื่อยๆ อาจจะเป็นไปตามยุคสมัยพัฒนาคือผู้ปกครองจะไม่นิยมให้บุตรหลานบวชเรียน
เพราะทางรัฐมีมาตรการบังคับให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด อีกประการ
หนึ่ง การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ขาดการด าเนินการในการบริหารบุคคล การบริหารการเงินการ
บริหารวัสดุอุปกรณ์ และการจัดการที่ชัดเจนเหมาะกับการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
พระภิกษุสามเณร ผู้ศึกษาบาลีขาดวุฒิภาวะในการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมปัจจัยความเจริญ
ทางสังคมมีส่วนส าคัญต่อความเสี่ยงในการด ารงสมณเพศ การศึกษาบาลีขาดแรงจูงใจเพราะเมื่อเรียน
จบแล้วไม่มีงานรองรับ ไม่มีอนาคต ปัจจุบันนี้ ระบบการศึกษาทางโลกได้เปิดโอกาสทางการศึกษาทุก
ระดับชั้น รองรับนักเรียน นักศึกษา สมัครเรียนโดยไม่มีจ านวนจ ากัดเป็นส่วนหนึ่งท าให้การศึกษาบาลี
ก าลังตกอยู่ในภาวะเสี่ยง ถ้าผู้บริหารไม่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนารูปแบบการจัดการให้เหมาะสม 
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  สรุปได้ว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การสงฆ์จุดแข็งคือการจัดการศึกษาตาม
พระธรรมวินัย ภาพลักษณ์ของวัดและพระสงฆ์มีการพัฒนารูปแบบทางการศึกษาตามสภาพสังคม 
จุดอ่อนคือคณะสงฆ์ขาดบุคลากร งบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ขาดการท านุบ ารุง
ดูแลรักษาการบูรณปฏิสังขรณ์ ศาสนวัตถุอย่างถูกหลักวิชาการ ขาดการจัดการความรู้ ขาดการสนับ     
สนุนจากภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม โอกาสคือการศึกษาของพระสงฆ์เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ กฎระเบียบของมหาเถรสมาคมให้การรองรับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม -บาลี 
ส่วนปัญหา อุปสรรคคือกระแสวัตถุนิยมในยุคโลกาภิวัตน์ท าให้บทบาทของวัดและพระสงฆ์ลดลงการ 
ศึกษาพระปริยัติธรรมก็ลดลง นโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่มีอยู่ไม่เกิดผล คือ พระภิกษุสามเณรมี
ปริมาณลดลงเรื่อยๆ ปัจจัยความเจริญทางสังคมมีส่วนส าคัญต่อความเสี่ยงในการด ารงสมณเพศระบบ
การศึกษาทางโลกได้เปิดกว้างส่งผลให้การศึกษาบาลีก าลังตกอยู่ในภาวะเสี่ยง ถ้าผู้บริหารไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงการส่งเสริมรูปแบบการจัดการให้เหมาะสม 
 
๒.๖ บริบทพื้นที่วิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาด้านพ้ืนที่ไว้ คือ เขตปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย ๑.อ าเภอเกาะจันทร์ ๒.อ าเภอบ้านบึง ๓.อ าเภอพนัสนิคม ๔.อ าเภอบ่อทอง 
๕.อ าเภอหนองใหญ่ ๖.อ าเภอบางละมุง ๗.อ าเภอพานทอง ๘.อ าเภอศรีราชา. ๙.อ าเภอเมืองชลบุรี 
๑๐.อ าเภอสัตหีบ 
 ๒.๖.๑ ขอบเขตด้านประชากร (ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการวิจัย เรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม
จังหวัดชลบุรี” มี ๒ กลุ่ม คือ 

๑) ผู้ให้ข้อมูลหลักด้านการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กลุ่มพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะผู้ปก            
ครองสงฆ์ ในจังหวัดชลบุรี จ านวน ๑๕ รูป 

๒) ผู้ให้ข้อมูลหลักด้านการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กลุ่มพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสใน
จังหวัดชลบุรี จ านวน ๑๗ รูป  
  รวมผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง ๒ กลุ่ม จ านวนทั้งสิ้น ๓๒ รูป 
 
๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี” 
ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากดุษฎีนิพนธ์ และรายงานการวิจัย รูปแบบการส่งเสริม
ของพระสังฆาธิการ การส่งเสริม คือ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนมีวิธีการบูรณาการองค์ความ 
รู้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แล้วน ามาบูรณาการให้มีความเหมาะสมกับยุคโลกาภิวัตน์ด้วยหลักการเชิง
ปฏิบัติการและเชิงพุทธวิธีการจัดการ แล้วน าเสนอการพัฒนารูปแบบตามขั้นตอนของการจัดการเรียน
การสอนที่มีทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มีองค์ประกอบคือเปูาหมายที่ 
ชัดเจนเป็นต้น ส่วนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม หมายถึงพระสังฆาธิการ ผู้มีภาระหน้าที่ในการ
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บริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษา และด้านการศาสนศึกษาสงเคราะห์ ด้วยการด าเนินการที่
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแก่พระภิกษุสามเณร ก ากับดูแลกฎระเบียบควบคุมขบวนการท างาน
แต่ละส านักเรียน ให้มีการจัดการศึกษาตามหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และแผนกบาลีสนาม 
หลวง เช่น การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารบุคคล การอ านวยการและการควบคุมเป็นต้นจาก 
การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงได้น าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตเป็นต้นมาอ้างอิง
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการแสดงตัวอย่างผู้วิจัยได้น าเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอนการวิจัย 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
๒.๗.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบ 
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ คือการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนมีวิธี 

การบูรณาการองค์ความรู้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แล้วน ามาบูรณาการให้เหมาะสมกับยุคโลกาภิวัตน์
ด้วยหลักการ วิธีการจัดการที่มีรูปแบบ แล้วน าเสนอรูปแบบตามขั้นตอนที่มีทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีองค์ประกอบคือเปูาหมายที่ชัดเจนเป็นต้นผู้วิจัยจะได้น าเสนอผลงานดุษฎี   
นิพนธ์มาอ้างอิงเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาเป็นตัวอย่าง พบว่า มีผู้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบไว้หลาย
ท่าน ตามล าดับขั้นตอนการวิจัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน์ (ชัยวัฒน์ สุทฺธจิตฺโต) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการ
จัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรมศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”ผลการวิจัย
พบว่า 
  ๑. การด าเนินการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการ
จัดการเรียนการสอนตามโรงเรียนต่างๆ และวัดที่มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ก็มีการ
จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาและส่งสอบวัดผลในสนามหลวง โดยในปัจจุบันมีการจัดการไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้นกว่าอดีตมาก หน่วยงานของคณะสงฆ์ก็มีนโยบายสนับสนุนงานด้านนี้มากขึ้น องค์กร
ภาครัฐ หรือเอกชน ก็เริ่มมีความสนใจให้การสนับสนุนเพิ่มมากข้ึน ภาคประชาชนหรือผู้ปกครองก็เห็น
ความส าคัญส่งบุตรหลานตนเข้ามาเล่าเรียนธรรมศึกษาท่ีวัดหรือโรงเรียนต่างๆ เพ่ิมมากข้ึนส่วนปัญหา    
และอุปสรรคที่พบคือ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เป็นลักษณะรูปแบบเดิมๆ ผู้เรียนยังไม่ค่อยมี
การน าหลักพุทธธรรมมาบูรณาการในชีวิตประจ าวันได้ นอกจากนี้จ านวนครูผู้สอนมีน้อย เนื่องจาก
สถานศึกษาปัจจุบันมีความต้องการให้มีครูผู้สอนเข้าไปสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมากข้ึน  

๒. การจัดการศึกษาธรรมศึกษาของพระสังฆาธิการ เป็นการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย
ตามหลักพระพุทธศาสนาของคฤหัสถ์เป็นภารกิจในการบริหารงานของคณะสงฆ์ประการหนึ่งที่มีความ 
ส าคัญ เป็นการให้บริการด้านการศึกษาของพระสงฆ์ การจัดการศึกษาธรรมศึกษาของพระสังฆาธิการ   
นั้น ประกอบด้วย ด้านสภาพทั่วไปของสถานที่จัดการศึกษา ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ด้านครูผู้สอน 
ด้านกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอน และด้านแรงจูงใจในการเรียนการสอน โดยพระสังฆาธิการเป็น
ผู้บริหารตามองค์ประกอบดังกล่าว ร่วมกับโรงเรียนที่จัดการศึกษาธรรมศึกษาด้วย เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้เพ่ิมเติมคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น และเป็นคนดีในสังคมต่อไป  
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๓. รูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาธรรมศึกษาของพระสังฆาธิการ ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า ด้านสภาพทั่วไปของสถานที่จัดการศึกษา ได้แก่ จัดสถานที่ให้เพียงพอ
เหมาะสมและจัดงบประมาณอย่างถูกต้อง สร้างจิตส านึกให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และบรรยากาศที่ดี และ
จัดเครื่องมือที่ทันสมัยเหมาะสมกับการพัฒนาของการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  ด้านผู้บริหาร
สถานศึกษา ได้แก่ วางแผนยุทธศาสตร์ทางการจัดการอย่างต่อเนื่อง และสร้างรูปแบบการพัฒนาใน
การจัดการอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ประสานความร่วมมือบุคลากรภายในและภายนอก เพ่ิมพูน
ทักษะประสบการณ ์ท าการพัฒนาวัสดุ ครุภัณฑ์ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการบริหารจัดการ และสรร
หาผู้มีความรับผิดชอบเอาใจใส่อย่างจริงจัง ด้านครูผู้สอน ได้แก่ จัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความมั่นใจในการ
สอนแก่ครูผู้สอน จัดเวลาการเรียนการสอนให้พอเหมาะกับเนื้อหาสาระ จัดหาอุปกรณ์ เพ่ือช่วยในการ
พัฒนาในการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนและเพ่ิมจ านวนให้เพียงพอกับความต้องการ
ของสถานศึกษา ด้านแรงจูงใจในการเรียนการสอน ได้แก่ ตรวจสอบข้อมูลหรือความต้องการของผู้เรียน
เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ จัดสิ่งแวดล้อมพัฒนาภูมิทัศน์ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และ
การอ านวยความสะดวกอยู่เสมอ พัฒนาปรับปรุงคู่มือการเรียนการสอนอยู่เป็นประจ า และสนับสนุน
บุคลากรภายนอกได้เข้ามาเสริมการเรียนรู้ มีสวัสดิการและผลตอบแทนอ่ืนๆ พอสมควร๑๑๒ 

พระมหาธฤติ วิโรจโน, ไดว้ิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพ่ือประสิทธิภาพ
การบริหารกิจการคณะสงฆ์” ผลการวิจัยพบว่า 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทั่วไปเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญ ๔ ประการ  
(VETS) คือ ๑) การสร้างวิสัยทัศน์ (Vision) ๒) การศึกษา (Education) ๓) การอบรม (Training) และ  
๔) การดูงาน (Study Tour) ส่วนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในการวิจัย
ครั้งนี้ได้แก่ สิกขา ๓ พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ ภาวนา ๔ อิทธิบาท ๔ และสัปปุริสธรรม ๗ ส่วน
รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการตามแนวทั่วไปและตามแนวพระพุทธศาสนาที่จะให้มีประสิทธิภาพ
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน ควรมีการบูรณาการการพัฒนาพระสังฆาธิการตามแนวทั่วไป 
และพระพุทธศาสนาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้น ได้แก่ ๑) ด้าน
การปกครองควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป (VETS) ร่วมกับหลักธรรมคือพรหมวิหาร 
๔ ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมที่เหมาะสมกับการปกครองมากที่สุด ๒) ด้านการศาสนศึกษา ควรบูรณาการ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป (VETS) ร่วมกับหลักธรรมคือ สิกขา ๓ ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้อยู่อย่างประเสริฐ ๓) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ควรบูรณาการการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป (VETS) ร่วมกับหลักธรรมคือ สังคหวัตถุ ๔ ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมที่เป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจบุคคล และประสานหมูชนไว้ให้สามัคคี เป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน  
๔) ด้านการเผยแผ่ ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่ วไป (VETS) ร่วมกับหลักธรรมคือ 
ภาวนา ๔ ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมส าหรับการพัฒนา ฝึกอบรมมนุษย์ให้มีความสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
                                                           

   ๑๑๒พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน์ (ชัยวัฒน์ สุทฺธจิตฺโต), “รูปแบบการพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนก
ธรรมศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา 
วิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๑๔๐. 



๗๖ 
 

 

สังคมได้อย่างปกติสุข ๕) ด้านการสาธารณูปการ ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป 
(VETS) ร่วม  กับหลักธรรมคือ อิทธิบาท ๔ ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ ๖) ด้านสา
ธารณสงเคราะห์ ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป (VETS) ร่วมกับหลักธรรมคือ สัปปุ
ริสธรรม ๗ ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมที่สามารถพัฒนามนุษย์ได้เป็นอย่างดี ด้วยการประยุกต์หลักการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป (VETS) และหลักธรรม แต่ละหัวข้อสามารถยังการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ของพระสังฆาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด๑๑๓ 
 สุจินตนินท หนูชู  ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์ศึกษาพระพุทธ   
ศาสนาวันอาทิตย์ที่มีประสิทธิผล” ผลการวิจัยพบว่า  
  ๑. องค์ประกอบการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์ ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มี ๘ 
องค์ประกอบ คือ ๑) ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการศูนย์ ๒) การพัฒนาบุคลากร ๓) ความคาดหวังต่อ
ผู้เรียน ๔) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน ๕) ความสามัคคีของบุคลากร ๖) การประเมินผล
ความก้าวหน้าของผู้เรียน ๗) การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน ๘) การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ภายในศูนย์ มีค่าน้ าหนักร้อยละของความแปรปรวนสะสม ๖๓.๔๗๑ โดยมีการปฏิบัติจริงใน
ภาพรวมและรายองค์ประกอบอยู่ในระดับมากทุกด้านตามล าดับ และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์มีระดับประสิทธิผลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ=4.07) ประกอบด้วย ๑) การบรรลุวัตถุประ 
สงค์ของศูนย์ ๒) ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรของศูนย์ ๓) ความสามารถในการพัฒนาผู้ 
เรียนตามมาตรฐานของศูนย์ และ ๔) ความสามารถในการปรับตัวของศูนย์ 
  ๒. องค์ประกอบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของศูนย์ศึกษาพระพุทธ 
ศาสนาวันอาทิตย์ มี ๘ องค์ประกอบเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ๑) ความคาดหวังต่อผู้เรียน 
๒) การพัฒนาบุคลากร ๓) ความสามัคคีของบุคลากร ๔) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน  
๕) การจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน ๖) ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการศูนย์ ๗) การจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ภายในศูนย์ และ ๘) การประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียน
ตามล าดับโดยผลการ วิเคราะห์ถดถอยขององค์ประกอบทั้ง ๘ ร่วมกันท านายประสิทธิผลของศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน อาทิตย์ ได้ร้อยละ ๗๑.๔๐ (R2=714) 
   ๓. รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่มีประสิทธิ  
ผลประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบหลัก ๕๕ ตัวบ่งชี้ โดยองค์ประกอบหลัก คือ ๑) ความคาดหวังต่อผู้  
เรียน (มี ๗ ตัวบ่งชี้) ๒) การพัฒนาบุคลากร (มี ๗ ตัวบ่งชี้) ๓) ความสามัคคีของบุคลากร (มี ๗ ตัวบ่งชี้)  
๔) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน (มี ๗ ตัวบ่งชี้) ๕) การจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน 
(มี ๕ ตัวบ่งชี้) ๖) ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการศูนย์ (มี ๑๐ ตัวบ่งชี้) ๗) การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ภายในศูนย์ (มี ๗ ตัวบ่งชี้) และ ๘) การประเมินผลความกา้วหน้าของผู้เรียน (มี ๕ ตัวบ่งชี้) 

                                                           

   ๑๑๓พระมหาธฤติ วิโรจโน, “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพื่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๑๘๙.  



๗๗ 
 

 

   ๔. รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่มีประสิทธิ  
ผลที่พัฒนาขึ้น มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้เป็น 
รูปแบบในการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่มีประสิทธิผล๑๑๔ 
 อุดม ชูลีวรรณ ได้วิจัยเรื่อง “รปูแบบการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สู่ความเป็นเลิศระดับสากล” ผลการวิจัยพบว่า 
   องค์ประกอบของการบริหารคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
ประกอบด้วย ๗ องค์ประกอบหลัก ดังนี้ ๑) การน าองค์การ ๒) การวางแผนกลยุทธ์ ๓) การมุ่งเน้น
ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๔) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ๕) การมุ่งเน้น
บุคลากร ๖) การมุ่งเน้นการปฏิบัติ และ ๗) ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน น าองค์ประกอบไปสร้างรูปแบบการ
พัฒนาระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากลได้ ๖ ระบบดังนี้ 
ระบบที่ ๑ การน าองค์กรโดยต้องรู้และเข้าใจบริบทของโรงเรียนที่มีความท้าทาย เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาโรง  เรียนสู่ความเป็นเลิศ ระบบที่ ๒ การวางแผนกลยุทธ์ผู้อ านวยการ
โรงเรียนจะต้องน าวิสัยทัศน์มาด าเนินการในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ไปสู่ความเป็นเลิศ ระบบที่ ๓ การ
บริหารจัดการที่มุ่งเน้นผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรตามความสามารถของผู้เรียนโดยรับฟังความคิดเห็น
ของผู้เรียน ระบบที่ ๔ การวัดสารสนเทศและการจัดการความรู้ เพ่ือก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและ
วิธีการวัดผลการปฏิบัติงาน ของทุกระบบ ระบบที่ ๕ การพัฒนาบุคลากร เป็นฐานในการก าหนดกล
ยุทธ์เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ ระบบที่ ๖ ระบบการเรียนการสอน
เชื่อมโยงกับระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพส่วน
องค์ประกอบที่ ๗ เป็นผลลัพธ์ของการด าเนินงานจาก ๖ ระบบ๑๑๕ 
 พระมหาประวิทย์ โถมวาโท (ฤทธิ์คารพ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการ 
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า 
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษานั้นเป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งของการศึกษาคณะสงฆ์เป็น
การศึกษาที่รัฐก าหนดให้มีขึ้น ตามความประสงค์ของคณะสงฆ์ ซึ่งมีมูลเหตุสืบเนื่องมาจาก การจัดตั้ง
โรงเรียนบาลีมัธยมศึกษาและบาลีสามัญศึกษาส านักเรียนวัดภายหลังจากที่การศึกษาในมหาวิทยาลัย
สงฆ์ทั้งสองแห่งคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
ซึ่งด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๓๒ และ พ.ศ.๒๔๘๙ ตามล าดับได้เจริญก้าวหน้ามากขึ้นมีพระภิกษุ
สามเณร ให้ความสนใจศึกษามากขึ้น ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจึงได้จัดแผนก
มัธยมขึ้นมาเรียกว่าโรงเรียนบาลีมัธยมศึกษาก าหนดให้มีการเรียนบาลีนักธรรมและความรู้ขั้นมัธยม

                                                           

  ๑๑๔สุจินตนินท หนูชู,  “รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่มี
ประสิทธิผล”, ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ๒๕๕๗), หน้า ๒๑๙. 
  ๑๑๕อุดม ชูลีวรรณ, “รูปแบบการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ   
ระดับสากล”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยา 
ลัยสงขลานครินทร,์ ๒๕๕๙), หน้า ๒๔๘. 



๗๘ 
 

 

โดยรับผู้ที่ส าเร็จขั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ต่อมาโรงเรียนบาลีมัธยมศึกษาได้แพร่ขยายออกไปยังต่างจัง  
หวัดหลายแห่งมีพระภิกษุและสามเณรเรียนกันมากทางคณะสงฆ์โดยองค์การศึกษาจึงได้ก าหนดให้
เรียกโรงเรียนประเภทนี้ใหม่ว่า โรงเรียนบาลีวิสามัญศึกษานักเรียนวัด โดยมติคณะสังฆมนตรี และกระ  
ทรวงศึกษาธิการก็ได้ออกระเบียบกระทรวงให้โรงเรียนบาลีวิสามัญนักเรียนวัดนี้เปิดท าการสอบสมทบ
ในชั้นตัวประโยคคือชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๐ เป็นต้น
มาและเมื่อสอบได้แล้วก็ยังจะได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วยด้วยเหตุนี้จึงท าให้
พระภิกษุและสามเณรเรียนกันมากโรงเรียนประเภทนี้จึงแพร่หลายออกไปยังจังหวัดต่างๆ อย่างกว้าง  
ขวางจนท าให้ทางการคณะสงฆ์เกรงว่าการศึกษาธรรมและบาลีจะเสื่อมลงเพราะพระภิกษุและสามเณร
มุ่งศึกษาวิชาการทางโลกมากไปเป็นเหตุให้ต้องละทิ้งการศึกษาธรรมและบาลีเสียแต่ทางคณะสงฆ์ก็ยัง
พิจารณาเห็นความจ าเป็นของการศึกษาวิชาในทางโลกอยู่๑๑๖ 

สรุปได้ว่า จากการศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องของรูปแบบ (model) นั้นไม่มีข้อก าหนดที่ตายตัว   
แน่นอนว่าต้องท าอะไรบ้าง แต่โดยทั่วไปจะเริ่มต้นจากการศึกษาองค์ความรู้ (intensive knowledge)                        
เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะสร้างรูปแบบให้ชัดเจนจากนั้นจึงค้นหาสมมุติฐานและหลักการของรูปแบบที่จะ
พัฒนาแล้วสร้างรูปแบบตามหลักการที่ก าหนดขึ้น และน ารูปแบบที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบความเหมาะสม  
และหาคุณภาพของรูปแบบต่อไป ส่วนรูปแบบมีการด าเนินการเป็นสองตอนใหญ่ คือ การสร้างรูปแบบ
และการประเมินความเหมาะสมและการหาคุณภาพของรูปแบบ 

ธนู ศรีทอง และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพและเนื้อหาการเรียนการสอนพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรม ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑” ผลการวิจัยพบว่า 

๑. สภาพการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 
๑๑ มีข้อค้นพบดังนี้ ๑) ด้านอาคารสถานที่ส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมมีอาคารเรียนเพียงพอ 
มีความเหมาะสมและมีความสะอาด ๒) ด้านสภาพแวดล้อมมีบรรยากาศทางธรรมชาติที่ร่มรื่นและเอ้ือ
ต่อการเรียนการสอน  ๓) ด้านบุคลากรที่เป็นครูมีความรู้เหมาะสมกับวิชาที่สอนมีความสามารถในการ
สอน มีความเมตตากรุณาต่อผู้เรียน ประพฤติตนเป็นที่เคารพท้ังในเวลาและนอกเวลาสอนช่วยเหลือให้
ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน อดทนต่อพฤติกรรมของผู้เรียน อุทิศตนในการสอนอย่างสม่ าเสมอ ๔) ด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่องในช่วงเข้าพรรษา ให้ท าแบบฝึกหัดอย่างสม่ าเสมอ เน้นการท่องจ า ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน มีการติวเข้มก่อนสอบ ๕) ด้านสื่อเทคโนโลยีการสอน มีกระดานด า
หรือไวท์บอร์ดในห้องเรียนและ มีการใช้เทปบันทึกเสียง ส่วนสื่อประเภทอ่ืนๆ มีการใช้น้อยมาก 

๒. เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๑ มีข้อค้นพบดังนี้ ๑)ด้านความสอดคล้องกับพระธรรมวินัยมีความสอดคล้องกับพระธรรม
วินัยทั้งในด้านเนื้อหาและด้านโครงสร้าง ๒)ด้านความสอดคล้องกับเปูาหมายการศึกษาของชาติมีความ 
                                                           

  ๑๑๖พระมหาประวิทย์ โถมวาโท, (ฤทธิ์คารพ) “รูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา เพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๑๙๕. 



๗๙ 
 

 

สอดคล้องกับเปูาหมายการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๙) กล่าวคือ การปลูกฝังและเสริมสร้าง
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๓)ด้านความสอดคล้องกับเปูาหมาย
การสร้างศาสนทายาท มีความสอดคล้องกับเปูาหมายของการสร้างศาสนทายาท กล่าวคือ มีเนื้อหาที่
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมวินัยและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ ๔) ด้าน  
ความทับซ้อนของเนื้อหาในแต่ละชั้น มีความทับซ้อนในการใช้หนังสือประกอบหลักสูตรบางเล่มใน
ระดับนักธรรมชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ๕) ด้านการพัฒนาเนื้อหา มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตาม
โอกาสอันสมควรทั้งในด้านเนื้อหาวิชาและต าราที่ใช้ในการเรียนการสอน 

๓. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในเขต
การปกครองคณะสงค์ภาค ๑๑ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งเรียงอันดับ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ คือ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสภาพแวดล้อม 
ด้านเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีการสอน ด้านบุคลากรที่เป็นครู ด้านอาคารสถานที่ 
(=๔.๑๙, ๔.๑๑, ๔.๐๒, ๓.๙๙, ๓.๙๑, ๓.๗๒ และ S.D.=๐.๘๐, ๐.๘๖, ๐.๘๗, ๐.๙๓, ๐.๙๐, ๐.๘๓) 
ตามล าดับเมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ยเลขคณิตอยู่ในระดับพึงพอใจมาก =๓.๙๙ S.D.=๐.๑๖  
สรุปได้ว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๑ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 

จากผลการวิจัยครั้งนีม้ีข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ดังต่อไปนี้ส านักงานพระพุทธ 
ศาสนาแห่งชาติ ควรก าหนดนโยบายและแผน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษาพระปริยัติ 
ธรรมแผนกธรรม คณะสงฆ์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงควรถือเป็นวาระเร่งด่วนในก าหนดนโยบายและ
แผนเพ่ืออ านวยการ ก ากับดูแลและพัฒนาส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม มหาวิทยาลัยมหา 
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดฝึกอบรมการศึกษาวิจัยเพ่ือน าเสนอ
ข้อมูลให้แก่รัฐและคณะสงฆ์ ส านักเรียนและส านักศาสนศึกษา ควรเร่งรัดให้มีการจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในทุกๆ ด้าน๑๑๗ 
 นายไอศูรย์ อินทร์เพชร ได้วิจัยเรื่อง“รูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม
ของคณะสงฆ์ไทย”ผลการวิจัยพบว่า ๑) สภาพการบริหารจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกของ
คณะสงฆ์ไทยด้านการวางแผนผู้ที่เข้ามาบวชมิได้มีความตั้งใจจึงท าให้ระบุแผนและโครงการได้ยากด้าน  
การจัดองค์การ ค่าตอบแทนบุคลากรไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันและขาดการสนับสนุนจาก
ภาครัฐด้านการอ านวยการไม่สามารถจะแสวงหาช่องทางในการขอสนับสนุนงบประมาณและขาดเครือ       
ข่ายทางการศึกษาด้านการควบคุม มีกฎหมายในการควบคุมมากจนเกินไปและด้านการจัดบุคลา กรไม่
เพียงพอต่อภาระงาน 
  ความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะ
สงฆ์ไทยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๓๓) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน คือ ๑) สภาพปัญหา
                                                           

  ๑๑๗ธนู ศรีทอง และคณะ, “การศึกษาสภาพและเนื้อหาการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑”, รายงานการวิจัย, (รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๙), หน้า ๑๕๕. 



๘๐ 
 

 

และอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ๒) แผนการบริหารการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆ์ไทย และ ๓) รูปแบบการบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรมของคณะสงฆ์ไทย พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ( X =๔.๔๒, ๔.๓๐ และ ๔.๒๘ ตามล าดับ) 
  ๒) แนวคิด และทฤษฎีการบริหารจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะ
สงฆไ์ทยหลักการส าคัญคือการจัดระบบการบริหารองค์กรของแม่กองธรรมสนามในรูปแบบการบริหาร
สมัยใหม่ทั้งเนื้อหาของหลักสูตรนักธรรมกระบวนการเรียนการสอน และสื่อการสอนที่ทันสมัยการวาง
แผนการพัฒนาหรือการปรับปรุงระบบการบริหารภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจัดบุคลากร 
ให้ตรงกับความต้องการและพัฒนาทรัพยากรเพ่ือรองรับงานต่างๆ การจัดรูปแบบการบริหารจัดการ
และการก าหนดค่านิยมร่วมของแม่กองธรรมสนามหลวง 
  ๓) รูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆ์ไทยตาม
หลักการ 7-S ของ McKinsey ได้แก่ กลยุทธ์เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้าน
โครงสร้างของแม่กองธรรมจะต้องก าหนดขอบเขตงานความรับผิดชอบ ด้านระบบการปฏิบัติงานของ
แม่กองธรรมจะต้องการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ การบริหารด้านบุคลากร เพ่ิมแรงก าลังไปยัง
ผู้ปฏิบัติงาน และการยกย่องคนที่ควรยกย่อง การบริหารด้านทักษะ เพ่ิมระบบการศึกษาที่ดีในเชิง
วิชาชีพและสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างเหมาะสม การบริหารจัดการของแม่กองธรรมจะต้อง
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปกครองตนเอง ตามหลักพุทธธรรมวินัย ด้านก าหนดค่านิยมร่วมความเป็นต้นแบบของ
พระผู้สอน 
  ความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ไทยตาม  
หลักการ 7-S ของ McKinsey พบว่าด้านกลยุทธ์ขององค์กรอยู่ในระดับมาก (X=๔.๓๐) ด้านโครง    
สร้างองค์การอยู่ในระดับมาก (X=๔.๓๕) ด้านระบบการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง (X=๒.๕๓) 
ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก (X=๔.๒๙) ด้านทักษะ (Skill) อยู่ในระดับมาก (X=๔.๒๙) ด้านรูปแบบ
การบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก (X=๓.๙๘) ด้านค่านิยมร่วมอยู่ในระดับปานกลาง (X=๒.๕๓)๑๑๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

  ๑๑๘นายไอศูรย์ อินทร์เพชร, “รูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ไทย”,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๘๔. 



๘๑ 
 

 

ตารางท่ี ๒.๙ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ    
นักวิชาการหรือนักวิจัย ผลการวิจัย 
พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน์ 
(ชัยวัฒน์ สุทฺธจิตฺโต), 
(๒๕๕๘, หน้า ๑๔๐) 

๑. การด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
๒. การจัดการศึกษาธรรมศึกษาของพระสังฆาธิการ 
๓. รูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาธรรมศึกษาของพระสังฆาธิการ 

พระมหาธฤติ วิโรจโน, 
(๒๕๕๗, หน้า ๑๘๙) 

๑) ด้านการปกครองควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป 
๒) ด้านการศาสนศึกษาควรบูรณาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป 
๓) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ควรบูรณาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป 
๔) ด้านการเผยแผ่ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป 
๕) ด้านการสาธารณูปการ คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป 
๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์ควรบูรณาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

สุจินตนินท หนูชู,  
(๒๕๕๗, หน้า ๒๑๙) 
   

๑. องค์ประกอบการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์ 
๒. องค์ประกอบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผล 
๓. รูปแบบการบริหารพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่มีประสิทธิผล 
๔. รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ที่มีประสิทธิผลที่พัฒนาขึ้น 

อุดม ชูลีวรรณ,  
(๒๕๕๙, หน้า ๒๔๘) 

องค์ประกอบ ๗ หลัก  
๑) การน าองค์การ  
๒) การวางแผนกลยุทธ์  
๓) การมุ่งเน้นผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
๔) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  
๕) การมุ่งเน้นบุคลากร  
๖) การมุ่งเน้นการปฏิบัติ และ  
๗) ผลลัพธ์ด้านผู้เรียนน าองค์ประกอบไปสร้างรูปแบบ 

พระมหาประวิทย์ โถมวาโท, 
(ฤทธิ์คารพ)  
(๒๕๕๘, หน้า ๑๙๕) 

การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษานั้นเป็นการศึกษารูปแบบ
หนึ่งของการศึกษาคณะสงฆ์เป็นการศึกษาที่รัฐก าหนดให้มีขึ้นตาม
ความประสงค์ของคณะสงฆ์ ซึ่งมีมูลเหตุสืบเนื่องมาจาก การจัดตั้ง
โรงเรียนบาลีมัธยมศึกษาและบาลีสามัญศึกษาส านักเรียนวัดภายหลัง
จากที่การศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งคือมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยซึ่ง
ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๓๒ และ พ.ศ.๒๔๘๙ ตามล าดับได้
เจริญก้าวหน้ามากข้ึนมีพระภิกษุสามเณร ให้ความสนใจศึกษามากข้ึน 

 
 



๘๒ 
 

 

ตารางท่ี ๒.๙ สรุปงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบ (ต่อ) 
นักวิชาการหรือนักวิจัย ผลการวิจัย 
ธนู ศรีทอง,  
(๒๕๕๓, หน้า ๑๕๕) 
 

๑. สภาพการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 
๒. เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 
๓. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม 

นายไอศูรย์ อินทร์เพชร, 
(๒๕๕๘, หน้า ๘๔) 

๑) สภาพการบริหารจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกของคณะ
สงฆ์ไทยด้านการวางแผนผู้ที่เข้ามาบวชมิได้มีความตั้งใจจึงท าให้ระบุ
แผนและโครงการได้ยาก ด้านการจัดองค์การ ค่าตอบแทนบุคลากรไม่
สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันและขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ 
๒) แนวคิด และทฤษฎีการบริหารจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมของคณะสงฆ์ไทยคือการจัดระบบการบริหารองค์กรของ
แม่กองธรรมสนามในรูปแบบการบริหารสมัยใหม่ 
๓) รูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
ของคณะสงฆ์ไทยตามหลักการ 7-S ของ McKinsey ได้แก่ กลยุทธ์
เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างของแม่กองธรรมจะต้อง
ก าหนดขอบเขตงานความรับผิดชอบ 

 
 ๒.๗.๒ งานวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา คือ พระสังฆาธิการผู้มีภาระหน้า 
ที่ส าคัญในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการศาสนศึกษา และด้านการศาสนศึกษาสงเคราะห์ด้วย
การด าเนินการจัดการเรียนการสอนแก่พระภิกษุสามเณร เป็นต้น ด้วยการก ากับดูแลกฎระเบียบควบ 
คุมขบวนการจัดการศึกษาตามหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
สนามหลวง เช่น การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารบุคคล การอ านวยการและการควบคุมเป็น
ต้น ผู้วิจัยจะได้น าเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์มาอ้างอิง ซึ่งมีอยู่มากมายหลายท่านและได้น าเสนอเพ่ือ
ประโยชน์ในการศึกษาเป็นตัวอย่างตามล าดับขั้นตอนการวิจัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้   
  พระครูสุวรรณวรการ (พิมพ์ทรัพย์ พุทฺธาโณ) ไดว้ิจัยเรื่อง “การพัฒนาการจัดการการ 
ศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์ภาค ๑” ผลการวิจัยพบว่า 
  ๑) แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนา มีกระบวนพัฒนาการจัดการศาสนศึกษาโดยน าแผน      
งานเชิงกลยุทธ์ เข้ามาท าการวิเคราะห์สถานการณ์ ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS 
ประกอบด้วย ๔ อย่าง คือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและปัญหาอุปสรรค มาด าเนินการวิเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎีทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านครูผู้สอน ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านสื่ออุปกรณ์
การสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล 



๘๓ 
 

 

  ๒) สภาพทั่วไปเก่ียวกับการพัฒนาการจัดการศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์ภาค ๑ 
พบว่า พระสังฆาธิการในทุกระดับชั้นให้ความร่วมมือกันดี มีกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้
มีประสิทธิภาพ โน้มน้าวผู้เรียนให้เข้าถึงจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างแท้จริง ท าให้มีครูที่มีศักยภาพ 
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว และมีปริมาณอย่างเพียงพอต่อการเรียนการสอน เพราะอยู่ในศูนย์กลาง
ทางการศึกษา ปฏิรูปเทศดีกว่าต่างจังหวัด โดยมีกระบวนการเรียนการสอน ที่มีการจัดท าแผนการสอน 
ตามแผนยุทธศาสตร์ มีเทคนิควิธีที่สามารถสอนให้จูงใจ แจ่มแจ้ง แกล้วกล้า ให้บุคลากรผลิตสื่อที่มี
คุณภาพ แล้วน าสื่อไปปรับใช้เพ่ือให้เกิดศักยภาพทางการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น และส่งผลให้คณะสงฆ์มีการ
วางแผนในการตรวจสอบการสอบวัดผลประจ าปีที่รัดกุมและจริงจังต่อการกากับดูแล 
  ๓) แนวทางการพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรมคณะสงฆ์ภาค ๑ พบว่า ๑) 
ด้านหลักสูตร ควรมีการพัฒนาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสายสามัญ ๒) ด้านครูผู้สอนต้องเป็นครูมือ
อาชีพ มีการศึกษาอบรมและพัฒนาตัวเองตลอดเวลา ๓) ด้านกระบวนการเรียนการสอน ที่มีคุณ    
ภาพ และควรปรับระยะเวลาการสอนให้เพ่ิมมากขึ้น ๔) ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน ควรน าเทคโนโลยี
การเรียนการสอนที่ทันสมัยมาประยุกต์ให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการน าไปใช้ ๕) ด้านการวัดผลและประ  
เมินผล ต้องมีรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศเพ่ือให้เกิดผลที่ชัดเจน๑๑๙ 
  พระจักรพล สิริธโร (ป้องศิริ) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน                   
พระปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม” ผลการวิจัยพบว่า 
  โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา มีวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นไม่เพียงพอส าหรับการพัฒนากิจกรรมการ   
เรียนรู้ และไม่มีสื่อการสอนที่ทันสมัย ครูไม่ค่อยได้รับการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับ        
ศตวรรษท่ี ๒๑ ท าให้นักเรียนไม่สนใจเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่ผ่านการประเมินคุณภาพการ   
ศึกษาในรอบสาม จึงได้ด าเนินโครงการเพ่ือแก้ปัญหา ๔ โครงการ คือ ๑) โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ครูผู้สอน ๒) โครงการจัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ ๓) โครงการสร้างพลังร่วมเพ่ือพัฒนาโรงเรียน 
และ ๔) โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรตามแนวการใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งมีผลท าให้
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่          
ในระดับดีข้ึนนอกจากนั้นยังพบว่า ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติหลายประการทั้ง
ในด้านความรู้และประสบการณ์ต่างๆ และเกิดความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ ๓ ลักษณะคือ ๑) ความรู้
ใหม่จากการปฏิบัติตามหลักการเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในบริบทเฉพาะโรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 
๒) ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการใช้หลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ๕ ขั้นตอน และ ๓) ความรู้ใหม่ที่เกิด
จากการถอดบทเรียน คือ SRIJAN MODEL๑๒๐ 

                                                           

  ๑๑๙พระครสูุวรรณวรการ (พิมพ์ทรัพย ์พุทฺธาโณ), “การพัฒนาการจดัการการศาสนศึกษาแผนกธรรม
ของคณะสงฆภ์าค ๑”,  วิทยานิพนธป์ริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยา 
ลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). หน้า ๑๘๕. 
  ๑๒๐พระจักรพล สิริธโร (ปูองศิริ), “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์
วิทยา : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม”, ดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา, (คณะศึกษาศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๒๑๒. 



๘๔ 
 

 

 พระมหาอ านาจ ปวฑฺฒโน ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติ  
ธรรม” ผลการวิจัย พบว่า ๑. สภาพการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมในปัจจุบันนี้ พระสังฆาธิการ
ได้ด าเนินการพัฒนารูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพ่ือการบูรณาการที่เหมาะสมกับการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม ให้มีความสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ตลอดจนถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
ส านักเรียน เพื่อส่งเสริมการสร้างทรัพยากรบุคคล คือ พระภิกษุ สามเณร ผู้เป็นศาสนทายาท สืบทอด
อายุพระพุทธศาสนาในอนาคต นอกจากนั้นปัญหาอุปสรรคการจัดการเพ่ือการบูรณาการที่ไม่เหมาะสม
กับการศึกษาพระปริยัติธรรมในปัจจุบันนี้ สาเหตุส าคัญมาจากวิสัยทัศน์ไม่ชัดเจน พันธกิจไม่เหมาะสม 
กระบวนการจัดการภายในส านักเรียนไม่ชัดเจน เช่น การบริหารบุคคล (Man) การบริหารการเงิน 
(Money) การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Materials) และการจัดการ (Management) เป็นต้น ๒. การบูร
ณาการหลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม ตามหลักการจัดการประกอบด้วย 
การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารบุคคล การอ านวยการ และการควบคุม เป็นต้น ตามหลัก
อิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา เป็นต้น ตามหลักสาราณียธรรม ๖ ประกอบด้วย  
เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา 
เป็นต้น ๓. น าเสนอการพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม ผลการแจกแบบสอบถาม
แก่บุคลากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๑๗ ชุด พบว่า ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียนมีความ         
คิดเห็นต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
รูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง คือตามหลักการจัดการ  
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารบุคคล การอ านวยการ และการควบคุมเป็นต้น 
ตามหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา๑๒๑  
   นางสาววันทนา เนาว์วัน ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของ
บุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓”ผลการวิจัยพบว่า 
   ๑. แนวคิดภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมและทฤษฎีทางตะวันตกของภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ พบว่า ๓) คุณลักษณะภาวะผู้น าตาม
หลักพุทธธรรมด้าน หลักปาปณิกธรรม ๓ รองลงมาคือสังฆโสภณสูตร อันดับที่สามคือคุณธรรม อนาถ
บิณฑิกะเศรษฐี และด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ๒) กระบวนการและวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าที่มี 
ผลต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยการเข้ารับการอบรมสัมมนาภาวะผู้น า การศึกษา
ดูงาน โรงเรียนพระปริยัติธรรมที่มีการบริหารจัดการที่ดีและมีผู้น าที่ได้รับ การยกย่อง เชิดชูเกียรติหรือ
เป็นที่รู้จักกันดีและการกระจายอ านาจภาวะผู้น าในลักษณะการประสานความร่วมมือ  
  ๒. สภาพปัญหาทั่วไปและคุณลักษณะภาวะผู้น า ของบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ ๑) ด้านบุคลากร พบว่าบุคลากรขาดความมั่นคงในวิชาชีพครู สวัสดิการไม่
                                                           

      ๑๒๑พระมหาอ านาจ ปวฑฺฒโน, “การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม”, วิทยานิพนธ์ 
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตริทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๔๕๖), หน้า ๑๕๘. 



๘๕ 
 

 

เท่าเทียมบุคลากรภาครัฐ อัตราการเข้าออกบ่อยท าให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ๒) ด้านงบ  
ประมาณหลักของโรงเรียนมาจากค่างบอุดหนุนเฉลี่ยรายหัวต่อนักเรียน เมื่อนักเรียนมีจ านวนน้อยจึง
ท าให้มีงบประมาณหมุนเวียนน้อยซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการและ ๓) ด้านการบริหาร 
งานของผู้บริหาร ผู้บริหารหลักคือเจ้าอาวาสแม้จะมีคณะกรรมการบริหารแตม่ีภารกิจสงฆ์มากจึงท าให้
การบริหารขาดความคล่องตัวและคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมพบว่า มี
ความเสียสละ ความเอ้ือเฟ้ือ เมตตา กรุณา มีวิสัยทัศน์มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบความทุ่มเท 
ในการท างาน และการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
  ๓. ส่วนรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน พบว่าอันดับแรก
หลักธรรมด้านหลักปาปณิกธรรม ๓ ในด้านจักขุมา (การมีวิสัยทัศน์ที่ดี) ด้านวิธุโร (ด้านความช านาญ
ในงานความเป็นมืออาชีพ) และด้านนิสสฺยสัมปันโน (การสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดีตลอดจน 
การสร้างสรรค์ทางสังคมโดยอาศัยทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์) รองลงมาคือสังฆโสภณสูตร ด้านวิสารโท   
(เป็นผู้แกล้วกล้า เป็นผู้องอาจในการเผชิญปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น) ด้านวินีโต (เป็นผู้มีระเบียบวินัยดีมี
ความเรียบร้อยในกิจการงานที่ได้รับมอบหมาย) ด้านวิยัตโต (การเป็นผู้มีปัญญา มีความรอบรู้และมี
ความฉลาดหลักแหลมในการปฏิบัติงาน) ด้านธัมมานุธัมมปฏิปันโน (ผู้ปฏิบัติธรรม รักษาความถูกต้อง
ในสิ่งที่ถูกที่ควร) และด้านพหูสุโต (เป็นผู้มีความรู้ศึกษาความทรงจ า ผู้ที่ได้รับการศึกษามาก) อันดับที่
สามคือคุณธรรมอนาถบิณฑิกะเศรษฐี การมีความซื่อสัตย์ สุจริต และขยันสติปัญญาเป็นเลิศความเอ้ือ 
เฟ้ือเผื่อแผ่ และด้านความเสียสละ การให้อิสรภาพในการท างาน การกระตุ้นให้มีเจตคติที่ดีในการท า 
งานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเป็นแบบอย่างสันติภาพและสิทธิมนุษยชนและต้องการ
ให้ผู้น า มีความยุติธรรมเสมอภาคในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ผู้น าต้องรู้จักใช้หลักพุทธธรรมในการ
สร้างศรัทธาให้เกิดข้ึนแก่ตนเองด้วย๑๒๒ 
 พระจิณณวัตร กิ่งแก้ว ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบเป็นการสร้างรูปแบบ
การด าเนินงานขององค์การ หน่วยงาน สาระหรือองค์ประกอบที่ส าคัญในเรื่องที่ต้องการศึกษาที่แสดง
ถึงแนวความคิด วัตถุประสงค์ เปูาหมาย และวิธีการน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ด้วย
กระบวนการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี การสังเคราะห์ การสร้างรูปแบบ การศึกษาความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ หรือการตรวจสอบรูปแบบนอกจากนี้ การวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับ  
ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ พบว่า ไม่สามารถก าหนดแน่นอนตายตัวได้ แต่ขึ้นกับรายละเอียดกับ
ปรากฏการณ์ หรือสิ่งที่เราจะพัฒนารูปแบบนั้นๆ ดังนั้น ผู้ วิจัยจึงได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ความ

                                                           

    ๑๒๒นางสาววันทนา เนาว์วัน, “การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลกัพุทธธรรมของบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๑๖๒. 



๘๖ 
 

 

สอดคล้องของขั้นตอนการพัฒนารูปแบบโดยใช้ตารางประกอบการวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
ก าหนดขั้นตอนการพัฒนานั้น๑๒๓ 
  พระมหาศรณชัย มหาปุญฺโ (การะเวก) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน์” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของ พระ
สังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน์ ได้ให้ความส าคัญกับการบริหาร ๖ ด้าน คือ ๑) ด้านการปกครอง ได้แก่ การ
ก าหนดนโยบายจัดเป็นหลักสูตรบริหารจัดการสมัยใหม่ ๒) ด้านการศาสนศึกษา ได้แก่ พัฒนาบุคลากร        
บริหารโปร่งใส สร้างขวัญก าลังใจ ๓) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ได้แก่ การอุปถัมภ์การศึกษาสงเคราะห์ 
วางแผน รวมถึงเสียสละให้ความส าคัญเยาวชน ๔) ด้านการเผยแผ่ ได้แก่ การใช้สื่อเทคโนโลยีเผยแผ่
รอบด้าน มีกองทุนสนับสนุน ๕) ด้านการสาธารณูปการ ได้แก่ การปลูกฝังใส่ใจ พัฒนาความรู้เชิดชู
แบบอย่าง และ ๖) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ได้แก่ การช่วยเหลือชุมชน อุทิศตนเพ่ือศาสนาสมัคร
สมานสามัคคี๑๒๔ 
 พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม (ยศขุน) ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาของคณะ
สงฆ์ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน” ผลการศึกษาพบว่า “สภาพการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย  
แบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ การศึกษาระบบเดิมของคณะสงฆ์ และการศึกษาที่คณะสงฆ์จัด
ให้สอดคล้องกับระบบของรัฐ การศึกษาที่เป็นการศึกษาของคณะสงฆ์โดยตรง คือ พระปริยัติธรรมแผนก 
ธรรมและแผนกบาลี การศึกษาของคณะสงฆ์กับบริบทของสังคมไทยยุคปัจจุบัน มีทั้งที่เป็นจุดอ่อนและ 
จุดแข็งภายในตัว โดยจุดแข็งอยู่ที่ความเป็นอิสระในกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล
ใช้ระบบส่วนกลาง การสอบใช้การเขียนแบบอัตนัย การจัดการศึกษามิได้มุ่งผลก าไร แต่มุ่งผลเพ่ือพัฒนา 
ความรู้ให้แก่ผู้เรียนจริงๆ ส่วนจุดอ่อนของการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย อยู่ที่ไม่สามารถเตรียมคนหรือ  
ศาสนทายาท ให้สามารถท่ีจะเผชิญกับยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ ท าให้สังคมสงฆ์อ่อนแอและเกิด 
วิกฤติขึ้นภายในองค์กรของคณะสงฆ์เอง ขาดการเชื่อมต่อกับระบบการศึกษาของรัฐ เป็นการศึกษาแบบ  
รวมศูนย์ ขาดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องการศึกษาของคณะสงฆ์กับบริบทของสังคมไทยในยุคปัจจุบัน 
ยังไม่สามารถท่ีจะจัดให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในยุคปัจจุบันได้  
 แนวทางการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์กับบริบทของสังคมไทยในยุคปัจจุบันจะต้องมีการ
ปฏิรูปทั้งระบบอย่างเร่งด่วน ทั้งในระดับนโยบาย องค์กรบริหาร และให้ความส าคัญกับปัจจัยน าเข้า
ปัจจัยกระบวนการ ปัจจัยผลผลิต และปัจจัยผลกระทบ โดยน าหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้
แต่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักพุทธธรรม คือ หลักไตรสิกขา การศึกษาของคณะสงฆ์ในปัจจุบันจะต้อง 
ไม่ก้าวตามระบบการศึกษาทางโลกท่ีจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองโลกทุนนิยม แต่จะต้องก้าวไปเป็นผู้น า    

                                                           
๑๒๓พระจิณณวัตร ก่ิงแก้ว, “การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

เพื่อความเป็นเลิศ”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์, ๒๕๕๕), หน้า ๑๓๕.  

๑๒๔พระมหาศรณชัย มหาปุญฺโ (การะเวก), “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ
การในยุคโลกาภิวัตน์”, ในสรุปการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร คร้ังที่ ๑, บทความ, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗) หน้า ๕๙. 



๘๗ 
 

 

ทางการศึกษาแบบใหม่ที่ใช้หลักพุทธธรรมเป็นฐาน จัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
พระภิกษุสามเณร พร้อมเชื่อมโยงเข้ากับสาระของศาสตร์ต่างๆ ควบคู่กันไปควรจะปฏิรูปให้เป็นการ 
ศึกษาพระพุทธศาสนาที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทั้งในส่วนของหลักการและวิธีการ นั่นคือจะต้องท าให้
เป็นกระบวนการศึกษาเรียนรู้ที่สมบูรณ์ ทั้งปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ เพื่อสร้างชุมชนและปัจเจกชนชาว 
พุทธที่มีค่านิยมต่อต้านกระแสความโลภ ความโกรธ และความหลง สร้างวิถีชีวิตที่มีการเอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน       
ด้วยมิตรไมตรีต่อกัน และมีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันความเป็นจริงต่างๆ และควรจัดการประสานให้เกื้อกูล
ต่อการศึกษาของสงฆ์นอกระบบที่มีอยู่แล้ว ให้เป็นระบบการศึกษาท่ีส่งเสริมซึ่งกันและกัน๑๒๕   

ทวี ศันสนียพันธ์ และ เดชา พวงงาม ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของ 
สงฆ์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เขตการศึกษา ๑๑” โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา
สภาพการจัดการศึกษาของสงฆ์ ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนความต้องการในการจัดการศึกษาของ
สงฆ์ ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารผู้จัดการและครูสอนมีความเห็น ดังนี้ ด้านสภาพ
การจัดการศึกษาซึ่งครอบคลุมกระบวนการ ๖ ด้าน คือ ด้านการบริหารงาน ด้านบุคลากร ด้านอาคาร
สถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านการส่งเสริมและสนับสนุน ในภาพรวม 
มีการด าเนินการอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ า โดยด้านที่เห็นว่าได้ด าเนินการมากกว่าด้านอ่ืนๆ คือ 
ด้านบุคลากร ด้านปัญหาและอุปสรรค ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน โดยด้านที่เห็นว่ามี
ปัญหาและอุปสรรคมากกว่าด้านอ่ืนๆ คือ ด้านบุคลากร ส่วนด้านความต้องการในการจัดการศึกษา
โรงเรียนมีความต้องการบุคลากรปฏิบัติงานประจ า และได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ โดยสรุป
การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ควรจัดตั้งกองทุนเพ่ือการจัดการศึกษาโดยเฉพาะ
เนื่องจากโรงเรียนไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๒๕ และไม่ใช่โรงเรียนรัฐบาลโดยตรง 
แต่เป็นโรงเรียน ที่สังกัดกรมการศาสนา๑๒๖ 
  สมชาย ไมตรี ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาของพระสงฆ์ในประเทศไทย:กรณีศึกษาพระปริยัติ 
ธรรมแผนกธรรม” ผลการวิจัย พบว่า การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในปัจจุบัน เป็นการศึกษาที่
เน้นการสอบวัดผลความรู้ หรือที่เรียกว่าสอบธรรมสนามหลวงเป็นหลัก โดยมีแม่กองธรรมสนามหลวง
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ส่วนการเรียนการสอนนั้น จะอยู่ที่ผู้เรียนหรือ
แต่ละส านักเรียนจะด าเนินการ โดยมีเจ้าส านักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการทั้งการเรียนการสอน 
การจัดการเรื่องสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน ครูผู้สอน ตลอดถึงงบประมาณในการด าเนินการ
ส าหรับการศึกษา ระบบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ระบบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก

                                                           

  ๑๒๕พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม (ยศขุน), “แนวทางการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในบริบทแห่งสังคม  
ไทยยุคปัจจุบัน”, ดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๒๑๐.  
   ๑๒๖ทวี ศันสนียพันธ์ และ เดชา พวงงาม, “การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาสงฆ์ในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษาเขตการศึกษา ๑๑” เอกสารวิชาการการวิจัยทางด้านการศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : 
กรมการศาสนา, ๒๕๔๗), หน้า ๔๕.  



๘๘ 
 

 

บาลีปัจจุบันยังมีความเหมาะสม ปัจจุบันคณะสงฆ์เริ่มคิดตัดสินใจในการปรับปรุงระบบการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมทั้งระบบ เพ่ือให้การศึกษาระบบนี้คงอยู่และแพร่หลายมากยิ่งขึ้นต่อไป๑๒๗ 
  พระมหาไกรวรรณ ปุณขันธ์ ได้วิจัยเรื่อง “ผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ของผู้บริหารส านักเรียน
พระปริยัติธรรม” ผลการศึกษาพบว่า ๑. องค์ประกอบผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ของผู้บริหารส านักเรียนพระ
ปริยัติธรรมประกอบด้วยองค์ประกอบ ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ (๑) การวางแผนยุทธศาสตร์ (๒) ภาวะ
ผู้น า (๓) วิสัยทัศน์ (๔) คุณธรรมจริยธรรม (๕) การบริหารองค์กร 
 ๒. รูปแบบผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ เป็นรูปแบบที่ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ส าคัญ ๕ องค์   
ประกอบซึ่งมีความเป็นไปได้ถูกต้องเหมาะสม และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับกรอบ
แนวคิดทฤษฎีของการวิจัย ๑๒๘  
  พระใบฎีกาเฉลิมพล ฐานุตฺตโร (โพธิ์ประชุม) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการ
จัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในจังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า 
  ๑) สภาพการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมในปัจจุบันนี้ พระสังฆาธิการได้ด าเนินการ
พัฒนารูปแบบที่เก่ียวข้องกับการจัดการเพ่ือการบูรณาการที่เหมาะสมกับการศึกษาพระปริยัติธรรมให้
มีความสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ตลอดจนถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับส านักเรียนเพ่ือ
ส่งเสริมการสร้างทรัพยากรบุคคลคือพระภิกษุสามเณรผู้เป็นศาสนทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
ในอนาคต นอกจากนั้น ปัญหาอุปสรรคการจัดการเพ่ือการบูรณาการที่ไม่เหมาะสมกับการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมในปัจจุบันนี้ สาเหตุส าคัญมาจากวิสัยทัศน์ไม่ชัดเจน พันธกิจไม่เหมาะสม กระบวนการจัด 
การภายในส านักเรียนไม่ชัดเจน เป็นต้น 
   ๒) การบูรณาการหลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 
ตามหลักการจัดการประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารบุคคล การอ านวยการและ  
การควบคุมเป็นต้น ตามหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 
  ๓) แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในจังหวัด
นครปฐม จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ของผู้วิจัย ประกอบด้วย ๕ ด้าน คือ ๓.๑) ด้านการวางแผน 
ควรมีการประชุมปรึกษาหารือกันแล้วก็ขอมติความเห็นชอบในที่ประชุมสงฆ์ มอบหมายให้ครูอาจารย์
ได้มีบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ก ากับดูแลรักษากฎระเบียบแต่งตั้งคณะครูอาจารย์ผู้สอนตามชั้นต่างๆ 
๓.๒) ด้านการจัดองค์การควรมีการแต่งตั้งครูอาจารย์เจ้าหน้าที่อย่างมีระเบียบโครงสร้างคณะผู้บริหาร
เป็นไปตามกฎเกณฑ์การพัฒนาการท างานก าหนดต าแหน่งหน้าที่การงานแต่ละบุคคล ๓.๓) ด้านการ
บริหารบุคคล ควรมีการสรรหาบุคลากรยึดหลักตามความเหมาะสม กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรท างาน
อย่างเหมาะสมการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ ๓.๔) ด้านอ านวยการคณะผู้บริหารสนับสนุน

                                                           

   ๑๒๗สมชาย ไมตรี, “การศึกษาของพระสงฆ์ในประเทศไทย : กรณีศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี”, 
รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๔๙), หน้า ๖๑. 
  ๑๒๘พระมหาไกรวรรณ ปุณขันธ์, “ผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารส านักเรียนพระปริยัติธรรม”, ปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยา 
ลัยศิลปากร, ๒๕๕๒), หน้า ๘๔. 



๘๙ 
 

 

การเรียนการสอน การประสานงานอย่างมีระบบ สนับสนุนทุนทรัพย์เพ่ือการเรียนการสอนปฏิบัติงาน
กับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวกับการศึกษาช่วยเหลือสังคม และ ๓.๕) ด้านการควบคุม ก าหนดการวันเปิด
เรียนและวันปิดเรียน โดยพร้อมเพรียงจัดการอบรมนักธรรมก่อนสอบ พิจารณาการส่งรายชื่อนักเรียน
อย่างรวดเร็ว๑๒๙ 

สรุป พระสังฆาธิการ มีบทบาทส าคัญการดูแลพระภิกษุสามเณรในปกครองให้ประพฤติ 
ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการเผยแผ่ค าสอน            
แก่พุทธศาสนิกชน ซึ่งส่วนใหญ่มีทักษะในการบริหารงานในระดับมาก ซึ่งในการบริหารงานกิจการคณะ
สงฆ์ พระสังฆาธิการถือว่ามีความส าคัญอย่างมาก เพราะถ้าพระสังฆาธิการ มีทักษะและศักยภาพมาก 
การบริหารงานก็จะมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกันข้าม ถ้าพระสังฆาธิการ มีทักษะและศักยภาพต่ าก็ท า 
ให้การบริหารงานแย่ลงไปด้วย 
 
ตารางท่ี ๒.๑๐ สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา 
นักวิชาการหรือนักวิจัย ผลการวิจัย 
พระครูสุวรรณวรการ  
(พิมพ์ทรัพย์ พุทฺธาโณ),  
(๒๕๕๗, หน้า ๑๘๕) 

๑) แนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวกับการพัฒนามีกระบวนพัฒนาการ
จัดการศาสนศึกษา 
๒) สภาพทั่วไปการพัฒนาการจัดการศาสนศึกษาแผนกธรรม 
๓) แนวทางการพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรม 

พระจักรพล สิริธโร, (ปูองศิริ)  
 (๒๕๕๙, หน้า ๒๑๒) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา
ในรอบสามจึงได้ด าเนินโครงการเพื่อแก้ปัญหา ๔ โครงการ คือ ๑)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอน ๒) โครงการจัดสภาพแวด  
ล้อมแหล่งเรียนรู้ ๓) โครงการสร้างพลังร่วมเพ่ือพัฒนาโรงเรียน  
๔) โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร 

พระมหาอ านาจ ปวฑฺฒโน, 
(๒๕๕๖, หน้า ๑๕๘) 

พระสังฆาธิการได้ด าเนินการพัฒนารูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเพ่ือการบูรณาการที่เหมาะสมกับการศึกษาพระปริยัติธรรม 
ให้มีความสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ เพ่ือส่งเสริมการ
สร้างทรัพยากรบุคคล คือ พระภิกษุ สามเณร ผู้เป็นศาสนทายาท 
สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในอนาคต 

นางสาววันทนา เนาว์วัน, 
(๒๕๕๗, หน้า ๑๖๒) 

๑. แนวคิดภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมและทฤษฎีทางตะวันตก
ของภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
๒. สภาพปัญหาทั่วไปและภาวะผู้น าของบุคลากรโรงเรียนพระ

                                                           

  ๑๒๙พระใบฎีกาเฉลิมพล ฐานุตฺตโร, (โพธิ์ประชุม) “การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรมในจังหวัดนครปฐม” วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). หน้า ๘๕. 



๙๐ 
 

 

ปริยัติธรรม 

ตารางท่ี ๒.๑๐ สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา (ต่อ) 
นักวิชาการหรือนักวิจัย ผลการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม, 
(ยศขุน)  
(๒๕๕๑, หน้า ๒๑๐) 
 

๓. ส่วนรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน 
พบว่าอันดับแรกหลักธรรมด้านหลักปาปณิกธรรม ๓ ในด้านจักขุมา 
(การมีวิสัยทัศน์ที่ดี) ด้านวิธุโร (ด้านความช านาญในงานความเป็นมือ
อาชีพ) และด้านนิสสยสัมปันโน (การสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจ
อันดีตลอดจน การสร้างสรรค์ทางสังคมโดยอาศัยทักษะด้านมนุษย
สัมพันธ์) 
การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย แบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ 
การศึกษาระบบเดิมของคณะสงฆ์ และการศึกษาที่คณะสงฆ์จัดให้
สอดคล้องกับระบบของรัฐ การศึกษาที่เป็นการศึกษาของคณะสงฆ์
โดยตรง คือ พระปริยัติธรรมแผนก ธรรมและแผนกบาลี การศึกษา
ของคณะสงฆ์กับบริบทของสังคมไทยยุคปัจจุบัน มีทั้งที่เป็นจุดอ่อน
และ จุดแข็งภายในตัว โดยจุดแข็งอยู่ที่ความเป็นอิสระในกระบวน 
การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลใช้ระบบส่วนกลางการสอบใช้
การเขียนแบบอัตนัย การจัดการศึกษามิได้มุ่งผลก าไรแต่มุ่งผลเพ่ือ
พัฒนาความรู้ให้แก่ผู้เรียนจริงๆ 

ทวี ศันสนียพันธ์ และ  
เดชา พวงงาม,  
(๒๕๔๗, หน้า ๔๕) 

สภาพการจัดการศึกษาซึ่งครอบคลุมกระบวนการ ๖ ด้าน คือ ด้าน
การบริหาร ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ ด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านการส่งเสริมและสนับสนุน  

สมชาย ไมตรี,  
(๒๕๔๙, หน้า ๖๑) 

การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในปัจจุบัน เป็นการศึกษาที่เน้น
การสอบวัดผลความรู้ หรือที่เรียกว่าสอบธรรมสนามหลวงเป็นหลัก 
โดยมีแม่กองธรรมสนามหลวงเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดสอบ
พร้อมกันทั่วประเทศ 

พระมหาไกรวรรณ ปุณขันธ์, 
(๒๕๕๒, หน้า ๘๔) 
 

องค์ประกอบผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ของผู้บริหารส านักเรียนพระปริยัติ
ธรรมประกอบด้วยองค์ประกอบ ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ (๑) การ
วางแผนยุทธศาสตร์ (๒) ภาวะผู้น า (๓) วิสัยทัศน์ (๔) คุณธรรม
จริยธรรม (๕) การบริหารองค์กร 

พระใบฎีกาเฉลิมพล  
ฐานุตฺตโร, (โพธิ์ประชุม)  
(๒๕๕๘, หน้า ๘๕) 

๑) สภาพการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมในปัจจุบันนี้พระ
สังฆาธิการได้ด าเนินการพัฒนารูปแบบที่เก่ียวข้องกับการจัดการ 
๒) การบูรณาการหลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรม ตามหลักการจัดการ  
๓) รูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 



๙๑ 
 

 

๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
   ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
(Conceptual Framework) เพ่ือศึกษารูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี
และน าเสนอตามกระบวนศึกษาวิจัยดังนี้  
 

หลักพุทธธรรม อิทธิบาท ๔ 
๑. ฉันทะ : พอใจในสิ่งนั้น  
๒. วิริยะ : เพียรประกอบในสิ่งนั้น 
๓. จิตตะ : เอาใจใส่ในสิ่งนั้นไม่วางธุระ 
๔. วิมังสา : หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น 

   
  
  
  
  
  
  
  
  

   

 

รูปแบบการส่งเสริมการศึกษา 
พระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี 

 

๑.ด้านหลักสูตร  
๒.ด้านครูผู้สอน  
๓.ด้านกระบวนการการเรียนการสอน  
๔.ด้านสื่ออุปกรณ์การเรียน  
๕.ด้านการวัดผลและประเมินผล 

 
 
 
 
 

  

ทฤษฎีการบริหาร PDCA 
P = Plan : วางแผน 
D = Do : ปฏิบัติตามแผน 
C = Check : ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน 
A = Act : ปรับปรุงแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
SWOT Analysis 

S = Strength : จุดแข็ง  
W = Weakness : จุดอ่อน 
O = Opportunity : โอกาส 
T = Threat : อุปสรรค 

 

 

 

แผนภาพที่ ๒.๓ กรอบแนวคิดในการวิจัย 



 

 
บทท่ี ๓ 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี” โดยมุ่ง
ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ รูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติ 
ธรรมจังหวัดชลบุรี เป็นการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี  น าเสนอรูปแบบการ
ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี มีข้ันตอนวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
  ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
  ๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
  ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
   การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี” เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์และสังเคราะห์ 
ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพ่ือศึกษา
รูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี  จากนั้นน ามาสังเคราะห์เป็นรูปแบบเบื้อง 
ต้นและน าเสนอต่อการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือพัฒนาให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น  
 
๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
    ๓.๒.๑ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ในการวิจัยในครั้งนี้ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๒ กลุ่ม คือ 
   (๑) กลุ่มพระสังฆาธิการ ระดับ เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์จังหวัดชลบุรี จ านวน ๑๕ รูป 
 (๒) กลุ่มพระสังฆาธิการ ระดับ เจ้าอาวาส จังหวัดชลบุรี จ านวน ๑๗ รูป 
 
ตารางท่ี ๓.๑ กลุ่มท่ี ๑. พระสังฆาธิการ ระดับ เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์จังหวัดชลบุรี 

๑. พระสังฆาธิการ 
ระดับ เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์จังหวัดชลบุรี จ านวน ๑๕ รูป 

ที ่ นามเจ้าคณะปกครอง ต าแหน่ง/เจ้าอาวาส 
๑ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาธิโก)  เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี จล.วัดบางพระวรวิหาร  
๒ พระปัญญารัตนาภรณ์ (อนันต์ ธมฺมโชโต) รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี จล.วัดชัยมงคล   
๓ พระครูวิทยาภินันท์ (ชัยณรงค์ โกวิโท) เจ้าคณะอ าเภอพานทอง จร.วดัโป่งตามุข  

 



๙๓ 
 

 

ตารางท่ี ๓.๑ กลุ่มที่ ๑. พระสังฆาธิการ ระดับ เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์จังหวัดชลบุรี (ต่อ) 
๑. พระสังฆาธิการ 

ระดับ เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์จังหวัดชลบุรี จ านวน ๑๕ รูป 
นามเจ้าคณะปกครอง ต าแหน่ง/เจ้าอาวาส 

๔ พระครูสิทธิธรรมานุวัตร (ประโยชน์ ธมฺมวโร) เจ้าคณะอ าเภอพนัสนิคม จร.วัดหลวงพรหมา
วาส 

๕ พระมหาคมสันต์ ชินวโร ป.ธ.๙ เจ้าคณะอ าเภอเกาะจันทร์ จร.วัดบ่อทองราษฎร์
บ ารุง 

๖ พระมหาวิเชียร กนฺตสีโล ป.ธ.๘ เจ้าคณะอ าเภอบ่อทอง จร.วัดอมพนมวนาราม 
๗ พระครูพิศาลประชานุกิจ (ด ารง จกฺกวโร) เจ้าคณะอ าเภอหนองใหญ่ จร.วัดหนองใหญ่ศิริ

ธรรม 
๘ พระมหาเจริญ จิรวุฑฺโฒ ป.ธ.๘ เจ้าคณะอ าเภอบ้านบึง จร.วัดเขาถ้ า 
๙ พระครูวิบูลปริยัติกิจ (สังขีด จนฺทปญฺโญ)  เจ้าคณะอ าเภอศรีราชา จร.วัดพิบูลสัณหธรรม 

๑๐ พระครูพิพิธกิจจารักษ์ (สนัด ขนฺติโก) เจ้าคณะอ าเภอบางละมุง จร.วัดหนองปรือ 
๑๑ พระครูทัสนียคุณากร (วรรณะ ตนฺติปาโล) เจ้าคณะอ าเภอสัตหีบ จร.วัดสัตหีบ 
๑๒ พระมหาภูวนาถ อาภากโร ป.ธ.๖ รองเจ้าคณะอ าเภอบ่อทอง จร.วัดคลองมือไทร  
๑๓ พระมหาบุรี อธิปญฺโญ ป.ธ.๔ รองเจ้าคณะอ าเภอพนัสนิคม จร.วัดบ้านในบน 
๑๔ พระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง ปญฺญาวโร)       รองเจ้าคณะอ าเภอบ้านบึง จร.วัดกุณฑีธาร 
๑๕ พระครูอุดมพัฒนการ (วันชัย วชิรญาโณ) เจ้าคณะต าบลธาตุทอง จร.วัดธาตุทอง   
 
ตารางท่ี ๓.๒ กลุ่มท่ี ๒. พระสังฆาธิการ ระดับ เจ้าอาวาส จังหวัดชลบุรี     

๒. พระสังฆาธิการ 
ระดับ เจ้าอาวาส จังหวัดชลบุรี จ านวน ๑๗ รูป 

ที ่ นามเจ้าอาวาส ต าแหน่ง 
๑๖ พระมงคลโมลี (สมบุญ โสภโณ) วิ.  จร.วัดทุ่งเหียง อ าเภอพนัสนิคม  
๑๗ พระครูอุดมธรรมรส (ชัยยุทธ อสิญาโณ), ดร.  จร.วัดนอก ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี  

อ าเภอเมือง  
๑๘ พระครูบวรพัฒนโสภณ (สุนทร จตฺตาวิโล) จร.วัดบ้านไร อ าเภอพานทอง  
๑๙ พระครูสารัตถ์ธรรมโกศล (เสมียน ขนฺติโก) จร.วัดทรงธรรม อ าเภอพนัสนิคม  
๒๐ พระมหาณรงค์ อุตฺตโร ป.ธ.๕ จร.วัดทับเจริญ อ าเภอบ่อทอง  
๒๑ พระครูสุวรรณรัตนวัฒน์ (ชาญณรงค์ อภิชาโต)   จร.วัดเกษตรสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง   
๒๒ พระครูวิมลธรรมสถิต (โสน ฐานวโร)   จร.วัดหนองชันจันทนาราม อ าเภอบ้านบึง  
๒๓ พระครูสีลานุโลมคุณ (ปฐม กิตฺติภทฺโท)   จร.วัดเนินสี่ อ าเภอหนองใหญ่  
๒๔ พระครูพิพิธศาสนการ (บุญเหลือ ปญฺญาวโร) จร.วัดเขาช่องลม อ าเภอศรีราชา   
 



๙๔ 
 

 

ตารางท่ี ๓.๒ กลุ่มท่ี ๒. พระสังฆาธิการ ระดับ เจ้าอาวาส จังหวัดชลบุรี (ต่อ)   
๒. พระสังฆาธิการ 

ระดับ เจ้าอาวาส จังหวัดชลบุรี จ านวน ๑๗ รูป 
ที ่ นามเจ้าอาวาส ต าแหน่ง 

๒๕ พระถาวรศุภกิจ (ประเสริฐ จิรธมฺโม) จร.วัดหนองเกตุ อ าเภอบ่อทอง   
๒๖ พระครูไพจิตพัฒนาการ (สมนึก อธิปญฺโญ) จร.วัดเขาซก อ าเภอหนองใหญ่   
๒๗ พระครูวิสารทสุตากร (รัตนะ อตฺตสาโร) จร.วัดช่องแสมสาร อ าเภอสัตหีบ 
๒๘ พระครูโกศลธรรมาภิรักษ์ (มานพ สิริภทฺโท) จร.วัดคลองตาเพชร อ าเภอบ่อทอง     
๒๙ พระครูปราโมทย์สมณวัตร (ทองค า ปริมุตฺโต) จร.วัดเขาห้ายอด อ าเภอบ่อทอง  
๓๐ พระครูขันติสารวิสิฐ (มงกุฎ อาภากโร) จร.วัดเขาชะอาง อ าเภอบ่อทอง  
๓๑ พระปลัดวัลลภ คุณวุฑฺโฒ จร.วัดวังรีคีรีวันวนาราม อ าเภอบ่อทอง  
๓๒ พระมหามงคล ปุญฺญมงฺคโล ป.ธ.๓ จร.วัดหลุมมะนาว อ าเภอบ่อทอง 
 

รวมผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง ๒ กลุ่ม จ านวนทั้งสิ้น ๓๒ รูป 
 
  ๓.๒.๒ ผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้เชี่ยวชาญใน
การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ในครั้งนี้ จ านวน ๑๔ รูป/คน ได้แก่ 
 
ตารางท่ี ๓.๓ ผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)      

ผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
จ านวน ๑๔ รูป/คน 

ที ่ นามผู้เชี่ยวชาญ ต าแหน่ง 
๑ พระอุดมสิทธินายก  (ก าพล คุณงฺกโร),  รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร 
 ผศ.ดร. ป.ธ.๙,  

๒ พระสุธีวีรบัณฑิต  (โชว์ ทสฺสนีโย), ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๓ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๔ รศ.ดร.สุรพล สุยพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารฐัศาสตร์ 
๕ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๖ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๗ ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๘ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๙ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ 

๑๐ รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา 
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๑๑ ดร.อ านาจ บัวศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ 



๙๕ 
 

 

ตารางท่ี ๓.๓ ผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) (ต่อ) 
ผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

จ านวน ๑๔ รูป/คน 
ที ่ นามผู้เชี่ยวชาญ ต าแหน่ง 

๑๒ ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และ 
  สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

๑๓ พระครูพิศาลจริยากร  เจ้าคณะต าบลนาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
 (สมบูรณ ์เลขธมฺโม), ดร.  

๑๔ พระครูสิทธิพงษ์มุนี (สมคิด อคฺคธมฺโม), ดร.        เจ้าอาวาสวัดศรีพุ่มโพธิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ๓.๓.๑ เครื่องมือส าหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ   
 ๑) แบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (Structure             
In-depth Interview) เพ่ือศึกษาการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี 
  ๒) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนารูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี ด้วยการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) จะเป็นไปในลักษณะของการประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงและข้อมูลตรงตามที่
ก าหนดไว้ หรือเป็นข้อค้นพบใหม่ซึ่ งเกิดจากการสนทนา โดยมีประเด็นปัญหาที่ เจาะจงกับกลุ่ม           
ตัวอย่างประชากร คือ พระสังฆาธิการและบุคลากรภาครัฐ จ านวน ๑๔ รูป/คน ทั้งนี้กลุ่มประชากรที่
กล่าวกล่าวมาได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนดเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) จึงเป็นไปในลักษณะของการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 ๓) การสร้างเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการส่งเสริม
การศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี แล้วน ามาร่างข้อค าถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์และสนทนา
กลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ ต่อจากนั้นน าแบบสัมภาษณ์
และข้อค าถามในการสนทนากลุ่มมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์และน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 ๓.๓.๒ ขั้นตอนการสร้างเครือ่งมือ 
   ๑) ศึกษาหลักการและทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรูปแบบการ
ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม จากเอกสารและงานการวิจัยที่เคยมีผู้ด าเนินการวิจัยเอาไว้ 
   ๒) ก าหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
   ๓) ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้าง         
เครื่องมือการวิจัย โดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
   ๔) สร้างเครื่องมือแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ตามระเบียบวิธีวิจัยให้
มีเนื้อหาสาระครอบคลุมกับรูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี ในสภาพทั่วไป
เกี่ยวกับรูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนแม่บทและแผนกลยุทธ์ รูปแบบการส่งเสริม
การ ศึกษาของพระสังฆาธิการ หลักพุทธธรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ท าให้เกิดรูปแบบการ
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ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมและแนวทางการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม        
จังหวัดชลบุรี 
   ๕) ด าเนินการตรวจสอบปรับปรุง วรรคตอน การสะกด การจัดวางรูปแบบและพิสูจน์
อักษรของเครื่องมือให้สมบูรณ์ น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือตรวจ 
สอบและขอค าแนะน าเพ่ิมเติม 
   ๖) ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (Validity)๑ น าเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ที่
ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๕ ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เครื่องมือทางด้านเนื้อหา (Content Validity) ความเที่ยงตรงทางด้านโครงสร้าง (Construct Validity)            
ซึ่งตรวจสอบโดยอาศัยดุลยพินิจของผู้เชี่ยวชาญ (Face Validity) ความเที่ยงตรงตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
(Criterion Ralated Validity) และความถูกต้องสมบูรณ์ของเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ 
   ๗) ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์ 
   ๘) จัดพิมพ์เครื่องมือแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ และน าไปสัมภาษณ์เพ่ือเก็บ
รวบรวม ข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
   ๙) สร้างเครื่องมือแบบสนทนา จากผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์เพ่ือแสวงหาความ
คิดเห็นเพ่ิมเติม เกี่ยวกับรูปแบบการส่งเสริมการศึกษาของพระสังฆาธิการจังหวัดชลบุรีแนวทางการ
พัฒนา ปัญหาและข้อเสนอแนะ จึงน าเครื่องมือที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบขอ
ค าแนะน าเพ่ิมเติมและน าไปเก็บข้อมูลการวิจัยต่อไป 
   ๑๐) ก าหนดประเด็นแบบสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้ทรง  
คุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือประเมินแนวทางการพัฒนา และแสวงหาความคิดเห็นที่สอดคล้องกันใน
บางประการ รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ รูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี 
น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบขอค าแนะน าเพ่ิมเติมและ 
น าไปใช้จริงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ๑) งานวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดังนี้ 
   (๑.๑) การวิเคราะห์เชิงเอกสาร ศึกษาจากเอกสารต่างๆ ดังนี้ 
     ก) ข้อมูลแบบปฐมภูมิ  (Primary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสือ
อ้างอิงทางพระพุทธศาสนาต่างๆ พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพ-  
มหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๓๙. พระไตรปิฎก (ภาษาไทย) ฉบับมหาวิทยา   
ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  
    ข) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสือวารสาร      
บทความ งานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับรูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระ

                                                           

   ๑พวงรัตน์ ทวีรัตน์ ,  วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร :  
ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๔๓), หน้า ๑๑๕. 
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ปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี ตลอดจนข้อมูลทางสถิติที่รวบรวมโดยหน่วยงานราชการหรือสถาบันการ 
ศึกษาและแหล่งข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ อนึ่ง ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดถึง
บทความ งานวิจัยในวารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ แล้วท าให้เห็นกรอบแนวคิด ประเด็นปัญหาของการวิจัย
จากเอกสารที่ได้มีการทบทวนก่อนหน้านี้หลังจากที่ได้ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด
แล้ว ผู้วิจัยได้สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย และจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่ เกี่ยว  
ข้องในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ ๑ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการสนทนาวิธีการ
สังเกต (Observation) การบันทึกเสียง (Record) การจดบันทึก (Field-note) และการศึกษาเอกสาร  
ของเขตพ้ืนที่ศึกษา มีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
    (๑) ผู้วิจัยด าเนินการขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลันมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์จากคณาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ไปยังพระสังฆาธิการ หรือเจ้าคณะปกครองที่เป็นพ้ืนที่ศึกษา 
  (๒) ติดต่อประสานงานล่วงหน้าเพ่ือนัดหมายวัน เวลา สถานที่  สัมภาษณ์ จากพระ
สังฆาธิการหรือเจ้าคณะปกครองที่เป็นพ้ืนที่ศึกษา มีการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการผ่านทางโทรศัพท์ 
และทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือสร้างความคุ้นเคยก่อนการสัมภาษณ์ 
    (๓) การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) ใช้ค าถามตามแบบสัมภาษณ์ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น สร้างความคุ้นเคยโดยใช้ค าถามปลายเปิดก่อนเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังความ
คิดเห็นกับพระสังฆาธิการ หรือเจ้าคณะปกครอง เพ่ือให้ได้รายละเอียดและข้อมูลมากยิ่งขึ้น  
   (๔) ติดต่อประสานงานล่วงหน้าเพ่ือนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ สนทนาภายหลังการ
สัมภาษณ์จากพระสังฆาธิการ หรือเจ้าคณะปกครองที่เป็นพ้ืนที่ศึกษา มีการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ
ทางโทรศัพท์ และทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือสร้างความคุ้นเคย  
    (๕) การสนทนาโดยพระสังฆาธิการ หรือเจ้าคณะปกครองใช้ค าถามปลายเปิดที่ผู้วิจัย 
สร้างข้ึน เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็น ซึ่งจะท าให้ได้รายละ 
เอียดของข้อมูลที่ต้องการศึกษา และเกิดความเชื่อมโยงไม่ซ้ าซ้อน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประหยัด
ทรัพยากร ท าให้ทราบถึงการมีส่วนร่วมในรูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี ที่
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  
    (๖) น าส่งหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานที่
เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยก าหนดวันที่จะไปขอสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 
   (๗) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสัมภาษณ์แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
  ขั้นตอนที่ ๒ น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนที่ ๑ มาสังเคราะห์ร่วมกับ
แผนแม่บทและแผนกลยุทธ์รูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม ด าเนินการตรวจสอบโครง  
ร่างแนวทาง รูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี โดยผู้เชี่ยวชาญแล้วน าผลมา
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขและก าหนดร่างแนวทางรูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัด
ชลบุรี 
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  ขั้นตอนที่ ๓ การจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ 
เชี่ยวชาญ ๑๔ ท่านเพ่ือประเมินแนวทางการส่งเสริม แสวงหาข้อคิดเห็นที่สอดคล้องกันและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นการ
สนทนากลุ่มเฉพาะครั้งนี้เป็นการศึกษาข้อมูลตามพลวัตรของกลุ่ม (Group Dynamic) โดยใช้หลัก  
การปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม (Group Interaction) เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมและผู้ด าเนินการมีปฏิสัมพันธ์โดย
การเผชิญหน้ากันเป็นการกระตุ้นให้แต่ละคนในกลุ่มแสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนออกมาอย่าง 
เปิดเผยและจริงใจในขณะด าเนินการท าให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดลึกซ้ึง ลุ่มลึกรวดเร็วประหยัดเวลา  
การจัดสนทนากลุ่มเฉพาะในครั้งนี้ ผู้วิจัยเจาะลงเลือกสมาชิกมาร่วมกลุ่มที่มีลักษณะพ้ืนฐานที่คล้าย 
คลึงกัน (Homogeneous) ซึ่งจะมีผลต่อความเห็น หรือทัศนะของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มและเพ่ือให้ผู้ 
เข้าร่วมกลุ่มสนทนามีความรู้สึกสบายใจที่จะแสดงทัศนะของตน ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน 
ดังนี้   
 ๑. การเตรียมการก่อนการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ  
  ๑.๑ การก าหนดแนวค าถามท่ีใช้ในการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็น
ค าถามจากวัตถุประสงค์การวิจัยออกมาเป็นร่างแนวค าถามแล้วน ามาสร้างเป็นข้อค าถามที่ถามถึงฐาน 
คิดการตัดสินใจ การใช้เหตุผล แรงจูงใจ กระบวนการหรือสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวทาง
ของรูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี และน าการสนทนาให้เป็นขั้นตอนตาม
จุดมุ่งหมายที่ก าหนด  
  ๑.๒ การเตรียมบุคลากรในการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
ผู้วิจัยได้เตรียมบุคลากรในการร่วมสนทนากลุ่ม ดังนี้ 
  ๑.๒.๑ ผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผู้จุดประเด็นการสนทนาด าเนิน  
การถามค าถาม และก ากับการสนทนาให้เป็นไปตามแนวทางของหัวข้อที่จะศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ชัดเจนกับประเด็นที่จะศึกษาอย่างละเอียดที่สุดในเวลาที่ก าหนด และไม่สร้างความตึ งเครียดให้แก่ผู้
ร่วมสนทนา นอกจากนี้ผู้ด าเนินการสนทนาต้องให้ความสนใจกับสมาชิกที่เข้าร่วมสนทนากลุ่มให้มี
ความรู้สึกทางบวก แสดงบทบาทเป็นผู้ด าเนินการ ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น พร้อมที่จะฟังสิ่งที่
อาจจะไม่เป็นที่พอใจ 
  ๑.๒.๒ ผู้เข้าร่วมสนทนาผู้วิจัยได้ก าหนดผู้เข้าร่วมสนทนาโดยเลือกแบบเจาะจง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญและเจ้าคณะพระสังฆาธิการผู้บริหารวัดที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 
หลักการจัดการเชิงพุทธ และหลักการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษา จ านวน ๑๔ รูป/คน 
  ๑.๒.๓ คณะกรรมการผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 
  ๑.๒.๔ ผู้จดบันทึกค าสนทนา (Note-Taker) คือผู้ท าหน้าที่เขียนแผนผังการนั่ง
สนทนากลุ่ม จดบันทึกทุกค าพูดในการสนทนากลุ่มให้ได้มากที่สุด เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยในการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากค าพูด ของผู้ร่วมสนทนาในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจากนักศึกษา
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจ านวน ๒ รูป 
    ๑.๓ การเตรียมอุปกรณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย เครื่องบันทึกเสียง
ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง และเครื่องบันทึกภาพวีดีทัศน์ เนื่องจากในการสนทนากลุ่มเฉพาะนั้นผู้
จดบันทึกค าสนทนาอาจจะบันทึกไม่ทัน เนื่องจากในการสนทนานั้น อาจมีการตั้งค าถาม ประเด็น
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ปัญหาการโต้แย้งการเสนอความคิด ที่สวนกันไปมา บางครั้งอาจมีการพูดพร้อมกันหลายคน หรือมี
การโต้ตอบกันอย่างรวดเร็ว จึงต้องมีการบันทึกเสียงไว้ เพราะจะท าให้เก็บรายละเอียดของข้อมูลได้ดี
ที่สุดส าหรับให้ผู้วิจัยสามารถน ามาวิเคราะห์ ตีความ และหาข้อสรุปเชิงทฤษฎีในภายหลัง เครื่อง
บันทึกเสียงที่ใช้ในการจัดกลุ่มสนทนาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ ๒ ชุดและเหลื่อมเวลากันประมาณ ๕ นาทีเพ่ือให้
มีการบันทึกข้อมูลส่วนที่เสียไประหว่างการเปลี่ยนไฟล์ข้อมูลหรือการเปลี่ยนแบตเตอรี่ หรือเหตุการณ์
อ่ืนๆ ที่อาจเกิดข้ึน  
  ๑.๔ สถานที่จัดสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยเลือกห้องประชุมชลบุรี ชั้น ๕ โซน B คณะสังคม 
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสถานที่จัดสนทนากลุ่มเนื่องจากเป็นที่สะดวก
ส าหรับสมาชิกทุกท่านมากที่สุดและเป็นที่มีบรรยากาศเงียบ ไม่มีเสียงรบกวน อากาศถ่ายเทได้สะดวก
ไม่ร้อน และกันผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ออกไปจากพ้ืนที่ที่ใช้ในการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ  
 ๑.๕ นัดหมายผู้เข้าร่วมสนทนาโดยผู้วิจัยประสานงานแจ้งก าหนดวัน เวลา สถานที่ให้
ผู้เข้าร่วมสนทนาทราบ และขอความอนุเคราะห์เรื่องการเข้าประชุมตามวันเวลา และสถานที่นัดหมาย 
 ๒. ขั้นตอนการด าเนินการสนทนากลุ่มเฉพาะ  
  การด าเนินการสนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ด าเนินการสนทนา ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสนทนา 
และพูดคุยเรื่องทั่วไป เพ่ือให้สมาชิกรู้สึกผ่อนคลาย และเป็นกันเอง จากนั้นเมื่อถึงเวลาจึงเริ่มสนทนา 
ผู้ด าเนินการสนทนาได้แนะน าตนเอง ผู้วิจัย ผู้ช่วยวิจัยและผู้เข้าร่วมสนทนาทุกท่าน จากนั้นจึงอธิบาย
จุดมุ่งหมายของการสนทนา และขออนุญาตในการบันทึกเสียง และการจดบันทึกการสนทนาและเปิด
การสนทนา จากค าถามโดยทั่วไป จนถึงค าถามเชิงลึก ใช้ค าถามง่าย ไม่ล าเอียง แต่เจาะจงการด าเนิน 
การสนทนาให้ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการให้เกิดการอภิปรายครบถ้วน ควบคุมการสนทนาให้อยู่ใน
ประเด็น เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่โดยไม่มีการชี้น าค าตอบที่ต้องการให้เกิดนอกจาก  
นี้การก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการสนทนาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เวลาที่สมาชิกทุกคนในกลุ่มสะดวกสบายและ
ใช้เวลาในการสนทนา ประมาณ ๒ ชั่วโมง ส่วนกรณีท่ีมีความเห็นไม่สอดคล้องกัน ได้อภิปรายประเด็น
นั้นๆ และปรับสาระของรูปแบบการส่งเสริมการศึกษาของพระสังฆาธิการ จนกระทั่งมีความเห็นสอด  
คล้องกัน (Consensus)  
  ๓. ขั้นตอนการยุติการสนทนา  
   ขั้นตอนการยุติการสนทนา เมื่อผู้ด าเนินการสนทนากลุ่มเห็นว่าได้เวลาสมควร และมีการ 
แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ครอบคลุมทุกประเด็นที่ต้องการศึกษาแล้ว จึงยุติการสนทนาและ
กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมสนทนาทุกท่าน  
  ๔. ผู้วิจัยและผู้ช่วยด าเนินการ น าข้อมูลดิบที่ได้มารวบรวมเพ่ือวิเคราะห์โดยวิธีการที่เหมาะ 
สมและน าเสนอต่อไป  
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   (๑.๒) การสัมภาษณ์ (Interview)  
   การวิจัยครั้งนี้ใช้ทั้งการสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ (Semi-formal interview) และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรทั้งหมดจึงมี
ขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพ่ือรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลา ที่จะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับขอเอกสารต่างๆ 
เกี่ยวกับการรูปแบบการส่งเสริมการศึกษาของพระสังฆาธิการจังหวัดชลบุรี พร้อมกันนั้น ผู้วิจัยจะต้อง
ศึกษาประเด็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล เตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียงเตรียม
สมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนด าเนินการสัมภาษณ์ 
  ๒) ขั้นด าเนินการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนาสร้างความคุ้นเคย
กับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียง
ในขณะที่สัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล่องถ่ายรูปเพ่ือใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ รวมทั้งแจ้งให้ทราบว่า
ข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับหากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ประสงค์ที่จะให้ บันทึก 
เสียงในช่วงใด ผู้วิจัยก็จะไม่บันทึกเสียงเลย  
 (๑.๓) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
   การจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตามประเด็นกรอบแนวคิดที่ได้ก าหนดไว้
ในเบื้องต้นเพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎี เพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ รูปแบบการส่งเสริมการศึกษาของ      
พระสังฆาธิการจังหวัดชลบุรี โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างประชากรจ านวนทั้งสิ้น ๑๔ รูป/คน ซึ่งผู้วิจัยจะ      
ได้ท าการสนทนากลุ่มเฉพาะ โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการตามระเบียบวิธี ดังต่อไปนี้ 
  ๑) การนัดหมายวันเวลาจัดกิจกรรมสนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้วิจัยจะท าการนัดหมายวันเวลาที่
จะจัดกิจกรรมสนทนาดังกล่าว 
 ๒) หลังจากตกลงดังที่นัดหมายแล้ว ผู้วิจัยจะเดินทางไปยังพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายก่อนอย่าง
น้อย ๑ วัน ทั้งนี้ เพื่อตระเตรียมความพร้อมของการจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม 
  ๓) ด าเนินการจัดสนทนากลุ่ม โดยที่ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินรายการของกิจกรรมการสนทนา  
กลุ่มเฉพาะ 
   ๔) ขณะสนทนากลุ่ม มีการบันทึกการด าเนินกิจกรรมด้วยเครื่องบันทึก (Recorder) และ
ภาพ (Camera) 
  ๕) สรุปผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
   การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
   ๑) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา (Content Analysis)           
น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
    ๒) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) และการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามาตีความหมายเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่าง  ๆทีร่วบรวมได้โดยท าไปพร้อมๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูล
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ทั้งนี้เพ่ือจะได้ศึกษาประเด็นต่างๆ ได้ลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์แล้วไม่มีความชัดเจนก็จะตามไป
เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ เหล่านั้น เพ่ือตอบค าถามหลักตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อมูล
เชิงคุณภาพได้น ามาวิเคราะห์เพ่ือหาความเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงทฤษฎี 
  ๓) การตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นแรกผู้วิจัยได้ตรวจสอบว่าได้ข้อมูลเพียงพอ    
แล้วหรือยัง ข้อมูลนั้นได้ตอบปัญหาของการวิจัยแล้วหรือไม่ หากผู้วิจัยพบว่าได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกันผู้วิจัย   
จะตรวจสอบว่าข้อมูลที่แท้จริงเป็นอย่างไร ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกวิธีการตรวจสอบข้อมูลที่ใช้กันมากในการ
วิจัยเชิงคุณภาพ คือการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological 
Triangulation)๒ คือการใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ กันเพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกันเช่นใช้
วิธีการสังเกตควบคู่กับการซักถาม พร้อมกันนั้นก็ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสารประกอบด้วย  
  ๑) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือการพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัย      
ได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบ คือการตรวจสอบแหล่งของข้อมูล ที่จะพิจารณาในการตรวจ  
สอบได้แก่ ๑) แหล่งเวลาถ้าเวลาต่างกัน ข้อมูลที่ได้รับจะเหมือนกันหรือไม่ ๒) แหล่งสถานที่ถ้าสถานที่ 
ต่างกันขอ้มูลที่ได้รับจะเหมือนกันหรือไม่ ๓). แหล่งบุคคลถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไปข้อมูลจะเหมือน 
เดิมอยู่อีกหรือไม ่
 ๒) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) คือการตรวจสอบว่า
ข้อมูลที่ผู้วิจัยลงไปเก็บแต่ละครั้งจะแตกต่างกันอย่างไร ในกรณีที่ไม่แน่ใจในคุณภาพของผู้รวบรวม
ข้อมูลสนาม ผู้วิจัยได้ปรับเปลี่ยนตัวผู้วิจัยให้มีหลายคนขึ้น 
 ๓) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือการตรวจสอบว่าถ้าใช้
แนวคิดทฤษฎีที่แตกต่างไปจากเดิม จะท าให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 
  ๔) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodology Triangulation) คือการ                 
ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ กัน เพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่นใช้วิธีการสังเกตควบคู่กับการ
ซักถามพร้อมกัน นั้นก็คือการศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสารประกอบด้วยนั้นเอง๓ 
 ๕) การสร้างบทสรุปและการพิสูจน์บทสรุป เป็นการน าแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต่างๆ ทาง
วิชาการ มาสร้างเป็นบทสรุปร่วมกับข้อมูลที่เชื่อถือได้อีกครั้งหนึ่ ง โดยเน้นความเชื่อมโยงเพ่ือน าไปสู่
การพิสูจน์ที่เป็นรูปธรรมและตรงต่อข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 
 
 
 
 
 

                                                           
๒Denzin, N. Sociology : Methodology; Research, (New York : Appleton, 1995), p. 218. 
๓สุภางค ์จันทวานิช, การวเิคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ, (กรุงเทพมหานคร  : ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๒๘. 



 
 

 
บทท่ี ๔ 

 

ผลการวิจัย 

 
  การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี”  
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง ร่วมกับการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informants) ซึ่งได้แก่ พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะปกครอง เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี รองเจ้า
คณะจังหวัดชลบุรี เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล และเจ้าอาวาส ในจังหวัดชลบุรี  
จากนั้นน ามาสังเคราะห์เป็นรูปแบบเบื้องต้น ก่อนที่จะน าเสนอต่อเวทีสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) เพ่ือให้ได้รูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรีมีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น ๔ ตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   ๔.๑ สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของจังหวัดชลบุรี 
 ๔.๒ องค์ประกอบของการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของจังหวัดชลบุรี 
    ๔.๓ รูปแบบการส่งเสริมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของจังหวัดชลบุรี 
 ๔.๔ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ   
 ๔.๕ องค์ความรู้จากการวิจัย 
 
๔.๑ สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของจังหวัดชลบุรี 
 ๔.๑.๑ สภาพปัจจุบันด้านหลักสูตร 
 ๑. ความพร้อมคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีปัจจุบันมีความพร้อมในหลายด้านเพราะว่าจังหวัด
ชลบุรีตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศมีความเจริญรุ่งเรื่องตลอดถึงส านักเรียนมีงบประมาณ มีความ
พร้อมในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมส าหรับพระภิกษุสามเณร๑   
  ๒. ความพร้อมของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี เป็นการสนองต่อนโยบายของมหาเถรสมาคม
ในด้านต่างๆ ทั้งอาคารสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็นในการเรียนการสอน เป็นการอ านวยความ
สะดวกให้พระภิกษุสามเณร เพราะในต่างจังหวัดไม่ค่อยมีรายได้มากนักจึงเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสที่
จะต้องจัดหาให้๒ 

                                                           

  ๑สัมภาษณ์ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาธิโก). เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดบางพระวร 
วิหาร (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
  ๒สัมภาษณ์ พระปัญญารัตนาภรณ์ (อนันต์ ธมฺมโชโต). รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี วัดชัยมงคล (พระ
อารามหลวง) เมืองพัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑.    



๑๐๓ 

 ๓. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นการส่งเสริมให้กุลบุตรที่บวชเข้ามาในพระพุทธ  
ศาสนาแล้ว จะได้ศึกษาหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อสึกออกไปจะได้น าหลักธรรมค าสอนไป
ประพฤติปฏิบัติ พัฒนาตนเองด้วยหลักพุทธธรรมต่อไป๓   
  ๔. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี มีความเจริญเก้าหน้า มีความ
มั่นคง มีการพัฒนามาโดยล าดับ ความเป็นเอกภาพของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ในด้านการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ดี มีภิกษุสามเณร นักศึกษาตลอดทั้งถึงเยาวชนที่มีศรัทธาได้เข้ามา
ศึกษาพระปริยัติธรรมมีเป็นจ านวนมาก๔  
  ๕. การศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีนั้น มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น
เป็นล าดับมีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ทันสมัยมากขึ้นตามเหตุการณ์ ปัจจุบันถือว่ามีการ
พัฒนามากขึ้นเป็นที่น่าพอใจ เพราะพระสังฆาธิการทุกระดับเอาใจใส่เป็นอย่างดีช่วยกันรับภาระธุระ
ให้การศึกษาพระปริยัติธรรมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยเสมอมาท าให้การพัฒนาเป็นที่น่าพอใจ
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถึง ๑๐๐ % ก็ตามถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี๕ 
 ๖. หลักสูตรที่ใช้เป็นต าราในการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมนั้นได้ใช้มายาวนาน ดังนั้น
จึงถือว่ามีความเหมาะสม เพราะเนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรมวินัย และหลักธรรมค าสอนทั้งสิ้น๖ 
   ๗. หลักสูตรพระปริยัติธรรม เป็นหลักสูตรในทางสร้างสรรค์ให้กับสังคมไทยในปัจจุบันทั้ง
ทั้งผู้เรียน สถานที่ บุคคล ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งหลักสูตรที่ใช้ในการสอนนั้นมุ่งเน้นไปทิศทางที่ให้
ผู้เรียนมีจิตใจอ่อนน้อมเป็นบุญเป็นกุศล ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าหลักสูตรเป็นสิ่งส าคัญ๗  
 ๘. การจัดการศึกษาพระปริธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดแบ่งได้ ๒ ส่วน คือส่วน
ของพระนวกะซึ่งจัดเป็น (นักเรียนแบบชั่วคราว) ดังนั้นหลักสูตรที่ใช้ในการศึกษาต้องให้สอดคล้องกับ
ระยะเวลาและเนื้อหาที่กระชับให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่กุลบุตรนั้นมีเวลาบวช และในส่วนของภิกษุ
สามเณร ที่เข้ามาศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมซึ่งจัดเป็น (นักเรียนประจ า) ที่มีความตั้งใจจะ
ศึกษาพระปริยัติธรรม ก็ใช้หลักสูตรในปัจจุบันจัดการเรียนการสอนก็ได้๘ 

                                                           

  ๓สัมภาษณ์ พระครูพิพิธกิจจารักษ์ (สนัด ขนฺติโก). เจ้าคณะอ าเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ 
จังหวัดชลบุรี, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑.      
   ๔สัมภาษณ์ พระมหาณรงค์ อุตฺตโร. เจ้าอาวาสวัดทับเจริญ จังหวัดชลบุรี, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑.                  
   ๕สัมภาษณ์ พระครูพิศาลประชานุกิจ (ด ารง จกฺกวโร). เจ้าคณะอ าเภอหนองใหญ่ เจ้าอาวาสวัดหนอง
ใหญ่ศิริธรรม จังหวัดชลบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
  ๖สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมรส (ชัยยุทธ อสิญาโณ), ดร. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัด
นอก จังหวัดชลบุรี, ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑.      
  ๗สัมภาษณ์ พระมหาเจริญ จิรวุฑฺ โฒ. เจ้าคณะอ าเภอบ้านบึง เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ า จังหวัดชลบุรี,    
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑.    
  ๘สัมภาษณ์ พระครูบวรพัฒนโสภณ (สุนทร จตฺตาวิโล). เจ้าอาวาสวัดบ้านไร  จังหวัดชลบุรี ,  ๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๐๔ 

  ๙. นอกจากหลักสูตรแล้ว การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมให้ได้ผลดีนั้นยังอยู่ที่
ความใส่ใจของเจ้าอาวาสและเจ้าส านักเรียนในแต่ละแห่งคอยสอดส่องดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีการ
เรียนการศึกษาจึงจะประผลส าเร็จตามเปูาหมายที่ได้วางไว้๙  
 ๑๐. หลักสูตรที่ใช้สอนในปัจจุบัน ทางคณะพระสงฆ์เจ้าคณะพระสังฆาธิการโดยพระ
เถรานุเถระผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ให้การสนับสนุนในการจัดการศึกษาอย่างเต็มความสามารถทั้งในด้าน
ครูสอน อุปกรณ์การเรียนการสอนรวมทั้งสถานที่และปัจจัยอ่ืนๆ พระสังฆาธิการทุกระดับชั้นให้ความ
ร่วมมือกันดี เช่นในการสอบธรรมแต่ละครั้งพระผู้ใหญ่ออกให้ก าลังใจกัน และหากมีปัญหาหรือ
อุปสรรคก็ช่วยกันแก้ไปในตัว จุดแข็งของการจัดการศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัด
ชลบุรี นั้นถ้าจะกล่าวไปแล้วมีหลายด้าน ได้แก่ 
  ๑) ด้านบุคลากร บุคลากรส่วนที่เป็นครูอาจารย์ ในตัวจังหวัดชลบุรี และตามอ าเภอ
ต่างๆ นั้นมีจ านวนมาก เนื่องจากเมื่อเข้ามาศึกษาเล่าเรียนจบแล้วก็ยังอยู่ประจ า 
   ๒) ด้านผู้เรียน ผู้ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วมีหน้าที่คือ ศึกษาเล่าเรียนเจ้า
อาวาสในฐานะผู้ปกครองชั้นตนก็จะแนะน าให้เรียนจนจบ 
   ๓) ด้านการสนับสนุน ในส่วนของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ได้รับแรงสนับสนุนทั้งใน
ส่วนของเจ้าคณะพระสังฆาธิการ และพุทธศาสนิกชนมีเป็นจ านวนมาก๑๐  
 ๑๑. ในปัจจุบันการศึกษาพระปริยัติธรรมยังคงยึดแนวทางแบบเดิมตามโบราณาจารย์คือ
วัดยังคงเป็นผู้จัดการศึกษาเองทั้งหมด โดยเจ้าอาวาสหรือเจ้าส านักเรียนเป็นผู้ดูแลการอ านวยความ
สะดวกในเรื่องของต าราและสถานที่ ที่จัดการเรียนการสอนให้แก่พระภิกษุสามเณรที่ศึกษาพระปริยัติ
ธรรมให้ได้รับความสะดวก๑๑  
 ๑๒. ด้านภิกษุสามเณรที่ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมในเขตปกครองนั้น สามารถศึกษา
พระธรรมวินัยได้อย่างสะดวกและทั่วถึงอันจะเป็นพ้ืนฐานน าไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องดีงาม ซึ่งจะเป็น
เหตุให้ภิกษุสามเณรมีความรู้ความสามารถตามชั้นเรียนที่ได้รับจากการศึกษานั้นๆ และจะเป็นก าลัง
ส าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางออกไป๑๒   
  ๑๓. การส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมยังไม่มีปัญหาในส่วนร่วม เจ้าอาวาสยังให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เจ้าอาวาสทุกวัดยังคงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
เข้มแข็งเหมาะสมกับความเป็นผู้น าเป็นเจ้าอาวาสปกครองวัด๑๓    

                                                           

  ๙สัมภาษณ์ พระครูวิมลธรรมสถิต (โสน ฐานวโร). เจ้าอาวาสวัดหนองชันจันทนาราม จังหวัดชลบุรี , 
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑.   
   ๑๐สัมภาษณ์ พระครูพิศาลประชานุกิจ (ด ารง จกฺกวโร). เจ้าคณะอ าเภอหนองใหญ่ เจ้าอาวาสวัดหนอง
ใหญ่ศิริธรรม จังหวัดชลบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
   ๑๑สัมภาษณ์ พระปลัดวัลลภ คุณวุฑฺโฒ. เจ้าอาวาสวัดวังรีคีรีวันวนาราม จังหวัดชลบุรี, ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๖๑. 
  ๑๒สัมภาษณ์ พระครูไพจิตรพัฒนาการ (สมนึก อธิปญฺโญ). เจ้าอาวาสวัด เขาซก จังหวัดชลบุรี , ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.        
  ๑๓สัมภาษณ์ พระครูสิทธิธรรมานุวัตร (ประโยชน์ ธมฺมวโร). เจ้าคณะอ าเภอพนัสนิคม เจ้าอาวาสวัด 
หลวงพรหมาวาส จังหวัดชลบุรี, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑.    



๑๐๕ 

 ๑๔. การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมได้มีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของ
มหาเถรสมาคม โดยให้พระสังฆาธิการทุกระดับชั้นเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลจัดการศึกษา โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือผลิตบุคลากรของพระศาสนาเพื่อรับใช้พระศาสนาโดยการเผยแผ่๑๔  
 ๑๕. ในเขตพ้ืนที่ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีมีเจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับสูง ซึ่งเป็น
เจ้าอาวาสเป็นเจ้าส านักเรียน มีความพร้อมในด้านต่างๆ มากและมีบุคลากรทางการศึกษาสงฆ์จ านวน       
มากนับเป็นจุดแข็ง๑๕ 
 
ตารางท่ี ๔.๑ สรุป แสดงความถ่ี การสัมภาษณ์เชิงลึก ด้านหลักสูตร  

สรุปประเด็นส าคัญ  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
  จ านวน(รูป)  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
              ๑.หลักสูตรพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์เอ้ือต่อ 
                 การเรียนรู้ของพระภิกษุสามเณร 
              ๒.หลักสูตรพระปริยัติธรรมเป็นพื้นฐานส าคัญของ 
                 พระภิกษุสามเณรผู้ศึกษาน าไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง 
              ๓.หลักสูตรพระปริยัติธรรมช่วยส่งเสริมกุลบุตรผู้   
                 ศึกษาให้เป็นคนดี 

๗ 
 

๗ 
 

๘ 

๑,๒,๔,๑๐,๒๐,๗,๒๒ 
 

๒,๑๗,๘,๙,๑๘,๒๒,๒๕ 
 

๑,๑๐,๓๑,๒๖,๔,๕,๗,๙ 

 
 สรุป ปัจจุบันในภาพรวมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีเจ้า
อาวาสและเจ้าส านักเรียนมีความพร้อมในเรื่องของอาคารสถานที่ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการ
สอนเป็นการส่งเสริมให้กุลบุตรที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาได้ศึกษาเล่าเรียนหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธเจ้า การจัดการศึกษามีการพัฒนามาโดยล าดับ ด้วยความเป็นเอกภาพของคณะสงฆ์จังหวัด
ชลบุรีดังจะเห็นได้จากความสนใจของพระภิกษุสามเณรและเยาวชนที่ ให้ความสนใจเข้ามาศึกษาเป็น
จ านวนมาก การจัดการศึกษามีความทันสมัยมากขึ้น ก็ด้วยความเอาใจใส่ของเจ้าคณะพระสังฆาธิการ
ต่างช่วยกันรับภาระธุระ การศึกษาจึงด าเนินมาด้วยความเรียบร้อย   
  หลักสูตรที่ในการศึกษานั้นเป็นหลักสูตรที่ใช้กันมายาวนานดังนั้นด้วยความเห็นของเจ้า
คณะผู้ปกครองสงฆ์ คือมหาเถรสมาคม การศึกษาพระปริยัติธรรมแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนคือในส่วนของ
พระนวกะ ควรมีเนื้อหาที่กระชับ และในส่วนของพระภิกษุสามเณรที่บวชอยู่ในระยะยาวก็ใช้หลักสูตร
ที่มีในปัจจุบันก็ได้นอกจากหลักสูตรแล้วความเอาใจใส่ของเจ้าอาวาสหรือเจ้าส านักเรียนก็เป็นสิ่งส าคัญ
ในการส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุสามเณรปัจจุบันส านักเรียนเป็นผู้จัดการศึกษาเองทั้งหมดโดยที่ 
เจ้าอาวาสเป็นผู้ดูแลอ านวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาพระธรรมวินัยได้
อย่างสะดวกและทั่วถึง อันจะเป็นก าลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางออกไปเจ้าอาวาส
ถือได้ว่ายังคงปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเหมาะสม 
                                                           

   ๑๔สัมภาษณ์ พระมหาคมสันต์ ชินวโร. เจ้าคณะอ า เภอเกาะจันทร์ เจ้าอาวาสบ่อทองราษฎร์บ ารุง 
จังหวัดชลบุรี, ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๑๕สัมภาษณ์ พระมหาเจริญ จิรวุฑฺโฒ. เจ้าคณะอ าเภอบ้านบึง เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ า จังหวัดชลบุรี, ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.    



๑๐๖ 

 การศึกษาพระปริยัติธรรมได้มีความเกี่ยวเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่เดิมวัดเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาของบุตรหลานราษฎรทั่วไป โดยมีพระภิกษุเป็นครูสอนและและจัดการศึกษาสืบ
ทอดมาแต่เดิม การให้พระสงฆ์ได้ศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางปริยัติธรรมให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาหา
ความรู้ทางฝุายธรรมเพื่อให้มีความสามารถในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี การศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรม เป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งของการศึกษาคณะสงฆ์ เป็นการศึกษาที่รัฐก าหนด 
ให้มีข้ึนตามความประสงค์ของคณะสงฆ์ ดังนั้นการหลักสูตรจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้พระภิกษุ
สามเณรซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ศึกษาหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา ด้วยความเข้าใจอันดียิ่งการ
พัฒนาหลักสูตรในโอกาสข้างหน้าให้มีความร่วมสมัยในสังคมปัจจุบัน เปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณร 
ได้แสวงหาความรู้ เป็นการแสดงความสามารถเป็นการเปิดโลกทัศน์ของพระภิกษุสามเณรจาก
การศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรของพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่
ยอมรับของสังคมปัจจุบันทั้งองค์ภูมิความรู้และภูมิธรรม 
  ในปัจจุบัน เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี มีเจ้าคณะอ าเภอ ๑๐ รูป รองเจ้าคณะ
อ าเภอ ๖ รูป เจ้าคณะต าบล ๖๗ รูป เป็นส านักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี มีบุคลากรทางการศึกษาสงฆ์ 
อีกทั้งมีความพร้อมในด้านต่างๆ แต่การจัดการด้านศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์นั้นต้องอาศัย
การเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดี และจริงจังสม่ าเสมอจากเจ้าอาวาส เจ้าส านักเรียน และเจ้าคณะได้มี
กระบวนการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงการมีครูอาจารย์ที่มีความพร้อมเป็นส าคัญของการจัดการศึกษา
พระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ถ้าดูจากผลการสอบธรรมสนามหลวง ก็เป็นที่น่ายินดีที่มี
ผู้เรียนพระปริยัติธรรมและสอบได้จ านวนมาก แม้จะไม่ถึง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ก็ตาม ก็ถือได้ว่าอย่างใน
เกณฑ์ที่ดี เพราะการสอนของคณะสงฆ์นั้น เป็นการเรียนการสอน และสอบภูมิความรู้ในเรื่องของ
พระพุทธศาสนา ดังนั้นคณะสงฆ์จึงต้องการคัดกรองเพ่ือให้พระภิกษุสามเณร หรือผู้เรียนต้องเป็นผู้มี
ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมโดยสมภูมิตามสมควรในแต่ละระดับชั้น ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นศาสนทายาท 
เป็นบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพ   
 
 ๔.๑.๒ ด้านครูผู้สอน พระปริยัติธรรมแผนกธรรม สรุปได้ดังนี้  
 ๑. ด้านครูผู้สอนต้องมีการจัดท าแผนการสอน ในแต่ละรายวิชาแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เรียนและผู้บริหารส านักเรียน ทักษะในการสอนของครู และการมีส่วน
ร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ต้องจัดหาครูผู้สอนที่มีความรู้ตรงกับรายวิชาที่สอนในแต่ละชั้น๑๖  
  ๒. ปัจจุบันครผูู้สอนยังมีปริมาณน้อยในวิชาที่สอน สภาพจริงยังขาดการจัดการอบรมวิชา  
ชีพครู และขาดขวัญก าลังใจ ซึ่งครูผู้สอนพระปริยัติธรรมควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณวุฒิ 
และมีประสบการในการสอนเบื้องต้นมาเป็นอย่างดี และควรมีประสบการณ์ทางโลกด้วย๑๗   
 ๓. ความสามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆ ในบทเรียนให้ผู้เรียนเข้าใจได้ดี และผู้บริหาร
การศึกษาคณะสงฆ์ควรเปิดอบรมวิชาครู เพ่ือพัฒนาเทคนิควิธีการสอนของครู เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าใจ
                                                           

  ๑๖สัมภาษณ์ พระครูไพจิตรพัฒนาการ (สมนึก อธิปญฺโญ). เจ้าอาวาสวัด เขาซก จังหวัดชลบุรี, ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.        
  ๑๗สัมภาษณ์ พระครูวิสารทสุตากร (รัตนะ อตฺตสาโร). เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร จังหวัดชลบุรี, ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑. 



๑๐๗ 

อย่างแท้จริงอีกทั้งเสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่ครูผู้สอน โดยให้มีการบรรจุให้เป็นครูประจ า และมีการ
จัดนิตยภัตถวายแก่ครูผู้สอนด้วย จะเป็นการจูงใจครูมากขึ้นหรือมีการท าผลงานด้านการสอนจะท าให้
มีการพัฒนาการเรียนการสอนได้๑๘ 
  ๔. ในอนาคตการพัฒนาการจัดการศึกษาในทุกภาคส่วน เปิดโอกาสทางการศึกษามากขึ้น
จะเกิดการแข่งขันทางการศึกษาค่อนข้างสูง ซึ่งจะท าให้การศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์มี
พระภิกษุสามเณรให้ความสนใจน้อยลง ผู้บริหารการศึกษาของคณะสงฆ์ จะต้องตื่นตัวเตรียมตัวรับ
การเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน และการบริหารให้สอดรับกับสภาพสังคมยุค
ปัจจุบันและอนาคต๑๙  
  ๕. ครูผู้สอนเน้นการสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้เรียน ซึ่งเป็นบุคคลากรของพระพุทธศาสนา
และพัฒนาศาสนทายาทให้มีองค์ความรู้ มีคุณภาพทางการศึกษา มากกว่าเน้นการสร้างศาสนสถาน 
และศาสนวัตถุ๒๐  
 ๖. ครูสอนจะต้องมีทักษะในการสอนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่ถูกต้องให้เกิด
ความน่าสนใจบทเรียนและค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นส าคัญควรได้รับการอบรมและพัฒนา 
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ เลือกสรรครูที่มีความช านาญด้านปริยัติธรรมโดยเฉพาะ มีความเสียสละและ
อุทิศเวลาในการเรียนการสอนอย่างเต็มก าลังความรู้และความสามารถ๒๑ 
 ๗. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี มีปัญหา มีอุปสรรคและ
แนวทางในการแก้ไขอย่างไรนั้น พระสังฆาธิการผู้มีหน้ารับผิดชอบทางพระพุทธศาสนาได้วางแผน
การศึกษาเป็น ๓ ขั้น คือ ขั้นปริยัติ ขั้นปฏิบัติ ขั้นปฏิเวธ๒๒  
 ๘. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ล้วนมีปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาของ
แผนกธรรมทั้งสิ้น ในด้านครูผู้สอนนั้น ครูผู้สอนไม่มีแผนแม่บท ไม่มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน๒๓  
 ๙. การสอนควรลดบทบาทแบบเชิงบรรยายนของครูให้น้อยลง ควรจัดให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมมากขึ้น เช่น จัดการเรียนรู้ระบบกลุ่มท างาน โดยมอบหมายสืบค้นข้อมูลมาน าเสนอ
ผลงาน โดยมีการส่งเสริมให้ก าลังใจผู้เรียนซึ่งคณะสงฆ์ยังขาดการท างานเชิงรุกในการจัดการศึกษา๒๔  

                                                           

  ๑๘สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมรส, ดร. (ชัยยุทธ อสิญาโณ). ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส
วัดนอก จังหวัดชลบุรี, ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑.      
   ๑๙สัมภาษณ์ พระมงคลโมลี วิ. (สมบุญ โสภโณ). ที่ปรึกษาเจ้าคณะต าบลหมอนนาง เจ้าอาวาสวัดทุ่ง
เหียง จังหวัดชลบุรี, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
   ๒๐สัมภาษณ์ พระครูขันติสารวิสิฐ (มงกุฎ อาภากโร). เจ้าอาวาสวัด เขาชะอาง จังหวัดชลบุรี, ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๒๑สัมภาษณ์ พระมหาบุรี อธิปญฺโญ. รองเจ้าคณะอ าเภอพนัสนิคม เจ้าอาวาสวัดบ้านในบน จังหวัด
ชลบุรี, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑.    
  ๒๒สัมภาษณ์ พระครูสีลานุโลมคุณ (ปฐม กิตฺติภทฺโท). เจ้าอาวาสวัดเนินสี่ จังหวัดชลบุรี, ๓๐ กรกฎาคม
๒๕๖๑.      
  ๒๓สัมภาษณ์ พระครูวิทยาภินันท์ (ชัยณรงค์ โกวิโท). เจ้าคณะอ าเภอพานทอง เจ้าอาวาสวัดโปุงตามุข 
จังหวัดชลบุรี, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
   ๒๔สัมภาษณ์ พระครูวิสารทสุตากร (รัตนะ อตฺตสาโร). เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร จังหวัดชลบุรี, ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑. 



๑๐๘ 

  ๑๐. ครูสอนมีความรู้ แต่ขาดทักษะในการสอนให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหา เชื่อมโยงกับสังคม
ยุคปัจจุบัน เน้นท่องจ า เป็นหลักส่งผลให้จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบและนักเรียนที่สอบผ่านยังทรงตัว 
และมีแนวโน้มลดลงเป็นล าดับ 
  ๑๑. แนวทางการพัฒนานั้นคณะสงฆ์ควรมีแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการร่วมกันที่ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น เพ่ือก าหนดทิศทางของการจัดการศึกษา ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ตลอดถึง
การส่งเสริมสนับสนุนในด้านต่างๆ ควรท างานเชิงรุกมากข้ึน๒๕  
  ๑๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงความจ าเป็น และความส าคัญของการ
เรียนพระปริยัติธรรม ตลอดถึงการแนะแนวการศึกษาไปยังโรงเรียนต่างๆ  เป็นต้น โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วนของสังคม ควรให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนการสอนให้มากขึ้น๒๖  
 ๑๓. การศึกษาพระปริยัติธรรมในอนาคตควรเป็นอย่างไร การศึกษาพระปริยัติธรรมเป็น
เพียงการศึกษา เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาด้านหนึ่ง
เท่านั้น แต่หากคณะสงฆ์หวังที่จะสร้างบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น
ควรให้มีการศึกษาในด้านอ่ืนด้วย เช่นการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีซึ่งจะท าให้ผู้ศึกษามีความรู้
ความสามารถแตกฉานในการใช้ภาษาบาลี ทั้งอ่าน เขียน แปล เพ่ือจะได้น าทักษะที่ได้เรียนรู้นั้นไป
ศึกษาค้นคว้าคัมภีร์ในทางพระพุทธศาสนา และน ามาเผยแผ่ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังท าให้พระภิกษุ
สามเณร ได้รับการยอมรับว่า เป็นผู้รู้ดี มีความสามารถดี เหมาะสมที่จะเป็นครูผู้สอน๒๗ 
  ๑๔. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของพระภิกษุสามเณร และพระพุทธศาสนา ครูผู้สอน
ต้องมีโรงเรียนเฉพาะในการให้การศึกษา เหมือนกับฝุายทางโลกที่เขามีกระทรวงศึกษาธิการท าหน้าที่
ในการผลิตครูที่เรียกว่าครุศาสตร์ เมื่อผู้ที่จบมาแล้วจึงไปเป็นครูสอนตามสาขาวิชาที่จบมาได้ ในฝุาย
คณะสงฆ์ก็เช่นกันถ้าอยากให้การศึกษาพระปริยัติธรรมมีคุณภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ต้องหาวิธีจัดตั้ง
โรงเรียนที่ท าหน้าที่ผลิตพระภิกษุเพ่ือไปท าหน้าที่เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม หรือทางคณะสงฆ์ต้องมี
มติให้พระภิกษุรูปใดที่จะท าหน้าที่ในการสอนพระปริยัติธรรม ต้องจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงฆ์
คณะครุศาสตร์ ของทั้งสองมหาวิทยาลัย คือ มหาจุฬาฯ และมหามกุฎฯ ซึ่งทั้งสองมหาวิทยาลัยมีการ
เรียนการสอนอยู่แล้วถ้ามีมติของคณะสงฆ์ออกค าสั่งให้พระภิกษุรูปใดจะสอนพระปริยัติธรรมต้องจบ
จากมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ทั้งสองแห่ง ชื่อได้ว่าท่านที่จบมาโดยตรงจากมหาวิทยาลัย จะมีการ
สอนที่มีประสิทธิภาพมากกว่า๒๘ 
 ๑๕. การพัฒนาการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมได้ด าเนินไปตามขั้นตอนทั้ง ๓ คือขั้น 
ปริยัติได้แก่ การศึกษาทางทฤษฎีเกี่ยวกับค าสอนของพระพุทธเจ้าว่ามีอะไรบ้างจะน ามาปฏิบัติอย่างไร

                                                           

  ๒๕สัมภาษณ์ พระครูถาวรศุภกิจ (ประเสริฐ  จิรธมฺโม). เจ้าอาวาสวัดหนองเกตุ จังหวัดชลบุรี , ๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.                     
  ๒๖สัมภาษณ์ พระครูทัสนียคุณากร (วรรณะ ตนฺติปาโล). เจ้าคณะอ าเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัต
หีบ จังหวัดชลบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
  ๒๗สัมภาษณ์ พระมหาวิเชียร กนฺตสีโล. เจ้าคณะอ าเภอบ่อทอง เจ้าอาวาสวัดอมพนมวนาราม จังหวัด
ชลบุรี, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑.   
  ๒๘สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมรส, ดร. (ชัยยุทธ อสิญาโณ). ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส
วัดนอก จังหวัดชลบุรี, ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 



๑๐๙ 

และเมื่อน ามาปฏิบัติแล้วจะได้ผลอย่างไร ขั้นปฏิบัติ คือ การน าเอาพระธรรมะวินัยมาปฏิบัติด้วยกาย 
วาจา ใจ ขั้นปฏิเวธ เป็นขั้นที่แสดงถึงผลของการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย๒๙ 
  ๑๖. การพัฒนาการศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี เป็นการจัดการศึกษาที่
สอดคล้องตามหลักการและให้บุคคลที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานั้นได้ตระหนักถึงภารกิจที่จะต้อง
ท า๓๐  
 
ตารางท่ี ๔.๒ สรุป แสดงความถ่ี การสัมภาษณ์เชิงลึก ด้านครูผู้สอน  

สรุปประเด็นส าคัญ  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
  จ านวน(รูป)  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
              ๑.การจัดท าแผนการสอน ในแต่ละรายวิชาเน้นการ 
                 สร้างองค์ความรู้ 
              ๒.ครูผู้สอนมีความสามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆ  
                 ในบทเรียนให้ผูเ้รียนเข้าใจ 
              ๓.การสอนพระปริยัติธรรมเป็นการพัฒนาคุณภาพ 
                 ของพระภิกษุสามเณร ให้มีความรู้ความเข้าใจใน  
                 หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา 

๘ 
 

๗ 
 

๘ 

๕,๖,๙,๒๖,๒๗,๑๗,๑๖,๓๐ 
 

๒๓,๓,๒๖,๒๗,๒๕,๑๓,๑๖ 
 

๖,๙,๓,๑๑,๖,๑๗,๒๙,๒๒, 

 
 สรุป มนุษย์เป็นทรัพยากรที่ค่าสูงสุด และมีประโยชน์มากที่สุดทั้งนี้เพราะทรัพยากรอ่ืนๆ 
แม้จะมีชีวิตก็หามีสติปัญญาเท่าคนไม่ ส่วนทรัพยากรที่ปราศจากชีวิตนั้นหากคนไม่น าเอามาใช้ก็จะหา
ประโยชน์มิได้ ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมนี้ ทรัพยากรบุคคลที่มีความส าคัญ
ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติการ ซึ่งหมายถึง ผู้ปฏิบัติตามหลักการวิธีการระเบียบขั้นตอนในการสอน ได้แก่ 
ครูผู้สอนพระปริยัติธรรมซึ่งเป็นผู้แบกภาระการศาสนศึกษา เพ่ือมุ่งรักษาพระธรรมวินัยของพระพุทธ  
ศาสนาอย่างแท้จริง เห็นแก่ประโยชน์ของคณะสงฆ์และพระศาสนาเป็นส าคัญ โดยมุ่งเอางานส่วนนี้
เป็นเครื่องแสดงความกตัญญู ต่อพระบรมศาสดา และคณะสงฆ์ อย่างไรก็ตามครูผู้สอนที่มีจ านวนน้อย 
ในการแต่งตั้งครูสอนพระปริยัติธรรมจะมีหลักปฏิบัติก าหนดไว้ในระเบียบองค์การศึกษาพระปริยัติ  
ธรรม ระบุถึงคุณสมบัติของครูสอนพระปริยัติธรรมไว้อย่างชัดเจน ดั้งนั้นบทบาทของครูมีความส าคัญ
มากบทบาทของครูอยู่ที่การแนะน าวิธีการ ถ้าผู้เรียนสามารถท าเองได้ก็ให้ท าเอง บทบาทของครูอยู่ที่ 
การแนะน า ครูที่ดีต้องมีทั้ง วิชชาและจรณะ วิชชา คือ ความรู้ดี จรณะ คือ ความประพฤติดี บทบาท
ของครูมีสามค า คือแนะให้ท า ท าให้ดู อยู่ให้เห็น ดังนั้นการพัฒนาครูผู้สอน  จึงเป็นสิ่งจ าเป็นให้สอด  
คล้องกับสังคมยุคปัจจุบัน ครูที่ดีจะต้องเริ่มด้วยความประพฤติเรียบร้อย ความรู้ดี บุคลิกภาพหาความ 
รู้อยู่เสมอการพูดจาและมนุษย์สัมพันธ์ดี ร่าเริงแจ่มใส ซื่อสัตย์และเสียสะ 

                                                           

  ๒๙สัมภาษณ์ พระครูปราโมทย์สมณวัตร (ทองค า ปริมุตฺโต). เจ้าอาวาสวัดเขาห้ายอด จังหวัดชลบุรี, 
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๓๐สัมภาษณ์ พระครูวิมลธรรมสถิต (โสน ฐานวโร). เจ้าอาวาสวัดหนองชันจันทนาราม จังหวัดชลบุรี, 
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑.   



๑๑๐ 

  ปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขอย่างไรนั้น เป็นหน้าของพระสังฆาธิการผู้มีหน้า
รับผิดชอบทางพระพุทธศาสนา หาวิธีแก้ไขให้การศึกษาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ปัญหาที่ส าคัญ
ประการหนึ่งก็คือการขาดแผนแม่บทในการด าเนินการท างานจึงท าให้ไม่มีทิศทางที่ชัดเจนจึงไม่ประสบ
ความส าเร็จเท่าที่ควรในหน้าที่ของครูผู้สอน อุปสรรคอีกประการหนึ่งต าราถึงแม้จะมีมากมายก็จริงแต่ 
งบประมาณในจัดหามาให้ผู้เรียนยังมีน้อย ดังนั้นแนวทางในการแก้ไข ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องจัดหางบ   
ประมาณในการจัดซื้อหามาให้พ่อเพียงแก่ความต้องการ 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของพระภิกษุสามเณร คือท าให้คนเกิดการเรียนรู้ได้ถือว่า
เป็นครู ครูผู้สอนเป็นผู้น าทางจิตใจและวิญญาณ ครูประเภทนี้สอนให้คนมีความถูกต้องทางจิตใจเพ่ือ
ไปสู่จุหมายที่ถูกต้อง ครูผู้สอนต้องเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาคนคือจะต้องเป็นผู้รู้หนังสือสอน 
อาชีพ และเป็นผู้น าทางจิตใจหรือวิญญาณ คุณลักษณะของครูเช่นนี้อาจเรียกว่า “คุรุมารดา” ถึงแม้
คุณค่าของมนุษย์เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ไม่สามารถใช้หลักเกณฑ์ก าหนดคุณค่าเช่นเดียวกับวัตถุหรือสินค้า
ทางเศรษฐกิจอ่ืนได้ แต่มนุษย์ถือว่าเป็นทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และขณะเดียวกันก็มีทั้งคุณค่าและ
เกียรติภูมิ ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรคณะสงฆ์ จึงจ าเป็นต้องมีกรอบในการบริหารครูผู้สอน ต้องเป็นผู้
ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ในการสอน และต้องจบการศึกษามหาวิทยาลัย
ของคณะสงฆ์ในสาขาที่ตรงกับการสอน และต้องเสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่ครูผู้สอนโดยมีการจัดนิตย
ภัตถวายแก่ครูผู้สอนจะเป็นการจูงใจครูมากขึ้น และคณะสงฆ์ต้องท างานเชิงรุก ในการจัดการศึกษา 
ให้เชื่อมโยงกับสังคมในยุคปัจจุบัน คือควรมีแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการร่วมกันที่ชัดเจนเพ่ือก าหนด
ทิศทางของการจัดการศึกษาร่วมกัน และท างานด้านการเรียนการสอนในเชิงรุกมากข้ึน 
   
 ๔.๑.๓ ด้านกระบวนการการเรียนการสอน พระปริยัติธรรมแผนกธรรม สรุปได้ดังนี้ 
   ๑. กระบวนการเรียนการสอน เป็นการบวนการที่เกี่ยวเนื่องกัน การสอนเป็นหน้าที่ของ
ครูผู้สอนด้วยความตั้งใจ การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของผู้เรียน และการสอนที่ดีย่อมท าให้เกิดการเรียนรู้ได้
ดี ผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ผู้สอนที่สอนอย่างมีหลักการมีความรู้ 
และมีทกัษะจะช่วยให้ผู้เรียนตั้งใจเรียน๓๑  
  ๒. การเรียนการสอนต้องเรียนรู้พ้ืนฐาน เกี่ยวกับการเรียนการสอน เป็นกระบวนการที่มี
ความส าคัญมากที่สุด ส่วนงานอย่างอ่ืน เป็นงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ 
และอ านวยความสะดวกให้กับการเรียนการสอน๓๒  
  ๓. การเรียนการสอนเป็นภารกิจหลักของการจัดการศึกษาผลงานด้านการศึกษาที่ประสบ      
ผลส าเร็จเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงมาตรฐาน และคุณภาพของสถานศึกษาว่าจัดการศึกษาบรรลุผลตามวัตถุ 

                                                           

  ๓๑สัมภาษณ์ พระครูบวรพัฒนโสภณ (สุนทร จตฺตาวิโล). เจ้าอาวาสวัดบ้าน ไร จังหวัดชลบุรี , ๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๓๒สัมภาษณ์ พระครูพิศาลประชานุกิจ (ด ารง จกฺกวโร). เจ้าคณะอ าเภอหนองใหญ่ เจ้าอาวาสวัดหนอง
ใหญ่ศิริธรรม จังหวัดชลบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 



๑๑๑ 

ประสงค์ของการเรียนการสอน ในรูปของการถ่ายทอดสิ่งที่เป็นหลักการทฤษฏี โดยอาศัยเทคนิคการ
สอนที่ดี จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีและมีประสิทธิภาพ๓๓ 
  ๔. กระบวนการการเรียนการสอนมคีรผูู้สอนเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ขาดไม่ได้บุคลิกภาพ 
และความสามารถของครูผู้สอนมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้สอนควรมีบุคลิกภาพที่ดี และรู้จัก
เลือกใช้วิธีสอนที่เหมาะสม๓๔ 
   ๕. กระบวนการเรียนการสอน จะส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ที่ดีได้นั้น
การด าเนินงานทุกอย่างจ าเป็นต้องมีหลักการเป็นเครื่องยึดถือ เพื่อให้งานด าเนินไปสู่เปูาหมายเดียวกัน 
ในการสอนก็เช่นเดียวกันจ าเป็นต้องมีหลักการสอนที่ดีเสมอ๓๕  
  ๖ การเรียนการสอน จะด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ ผลตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร ดังนั้น หลักการสอนจึงเป็นสิ่งส าคัญเป็นความรู้พ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับผู้เป็นครู แม้ว่าผู้สอน
แต่ละคนจะมีเทคนิคการสอนเฉพาะตนแต่ก็จะยึดหลักการพ้ืนฐานเดียวกัน๓๖ 
  ๗. ปัญหาและอุปสรรค ของกระบวนการเรียนการสอนนั้น ส่วนใหญ่มักใช้ระบบการศึกษา
แบบพ่ีสอนน้อง เนื่องจากครูผู้สอนมีไม่เพียงพอ จึงเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่ง คือครูสอนขาดความเข้าใจ
ในหลักสูตรอย่างลึกซึ้ง ครูผู้สอนไม่มีแผนการสอนในรูปแบบเดียว กันขาดประสบการณ์ ไม่สามารถ
ประยุกต์ใช้กับสภาพจริงขาดการอบรม และก าลังใจ ซึ่งครูผู้สอนควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ๓๗  
  ๘. การส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน ครูผู้สอน ต้องมีคุณวุฒิและมีประสบการณ์
ทางการสอนขั้นพ้ืนฐานมาด้วยเพ่ือสามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์ในปัจจุบันเปรียบเทียบ อธิบายและ
ประยุกต์ใช้ และต้องส่งเสริมให้ครูผู้สอนอบรมวิชาครู เพ่ือพัฒนาเทคนิควิธีการเรียนการสอน เพ่ือให้
ผู้เรียนได้เข้าใจหลักวิชาอย่างแท้จริง๓๘  
  ๙. ครูผู้สอนขาดการเสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่ครูผู้สอน ผู้สอนมีเวลาในการสอนน้อยเกิน   
ไปไมม่ีเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่แน่นนอน ครูผู้สอนเน้นการบรรยายมากเกินไป ผลคือนักเรียนเกิด
ความเบื่อหน่าย ไม่อยากเข้าเรียน ควรมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนเพ่ิมขึ้นให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น๓๙  

                                                           

   ๓๓สัมภาษณ์ พระครูสิทธิธรรมานุวัตร (ประโยชน์ ธมฺมวโร). เจ้าคณะอ าเภอพนัสนิคม เจ้าอาวาสวัด
หลวงพรหมาวาสจังหวัดชลบุรี, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑.    
  ๓๔สัมภาษณ์ พระครูปราโมทย์สมณวัตร (ทองค า ปริมุตฺโต). เจ้าอาวาสวัดเขาห้ายอด จังหวัดชลบุรี, ๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 
   ๓๕สัมภาษณ์ พระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง ปญฺญาวโร). รองเจ้าคณะอ าเภอบ้านบึง เจ้าอาวาสวัด
กุณฑีธาร จังหวัดชลบุรี, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑.    
  ๓๖สัมภาษณ์ พระมงคลโมลี วิ. (สมบุญ โสภโณ). ที่ปรึกษาเจ้าคณะต าบลหมอนนาง เจ้าอาวาสวัดทุ่ง
เหียง จังหวัดชลบุรี, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๓๗สัมภาษณ์ พระครูวิบูลปริยัติกิจ (สังขีด จนฺทปญฺโญ). เจ้าคณะอ าเภอศรีราชา เจ้าอาวาสวัดพิบูล
สัณหธรรม จังหวัดชลบุรี, ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
  ๓๘สัมภาษณ์ พระครูพิพิธศาสนการ (บุญเหลือ ปญฺญาวโร). เจ้าอาวาสวัดเขาช่องลม จังหวัดชลบุรี, ๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.    
  ๓๙สัมภาษณ์ พระครูขันติสารวิสิฐ (มงกุฎ อาภากโร). เจ้าอาวาสวัด เขาชะอาง จังหวัดชลบุรี , ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๑๒ 

  ๑๐. การขาดอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย ทีส่ามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่ได้เรียนมาเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง จัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม เช่นการมอบหมายสืบค้นข้อมูลมาน าเสนอผลงาน โดยมีการให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน๔๐ 
  ๑๑. ขาดอุปกรณ์การเรียน เช่น หนังสือเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นต้น มีไม่เพียงพอ 
ผลคือการเรียนการสอนไม่พร้อมในเรื่องทีส่ะดวกสบายเท่าท่ีควร๔๑  
  ๑๒. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ต้องเพ่ิมขบวนการคิด วิเคราะห์ และปรับปรุง
วิธีการเรียนการสอน ให้มีความทันสมัยต่อสังคมในยุคปัจจุบัน รู้จักประยุกต์ให้เกิดขบวนการวิเคราะห์ 
ไม่มีการประยุกต์ใช้และขาดการคิดวิเคราะห์ จึงควรเน้นทักษะทั้ง ๔ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน๔๒  
   ๑๓. การพัฒนาปรับวิธีขบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ขบวนการ
ทางความคิดให้มากขึ้น สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันและปรับปรุงเพ่ิมกิจกรรมการเรียน
การสอนให้มากข้ึนและวิธีการเรียนการสอนให้เกิดความศรัทธาในการเรียน๔๓ 
  ๑๔. เพ่ือสามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์ในปัจจุบันเปรียบเทียบ อธิบาย และประยุกต์ใช้และ
ควรอบรมวิชาครู พัฒนาเทคนิควิธีการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าใจอย่างแท้จริง อีกทั้ง
เสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่ครูผู้สอน ต้องมีแผนพัฒนาครูสอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง๔๔  
  ๑๕. ต้องมีการติดตามประเมินผล และพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ าเสมอ 
ในกระบวนการเรียนการสอน๔๕  
  ๑๖. กระบวนการเรียนรู้ว่าต้องเริ่มตั้งแต่การวางรากฐาน พัฒนาการชีวิตทั้งในครอบครัว
และชุมชน เพ่ือวางรากฐานชีวิตของเด็กให้เข้มแข็งต่อไปจึงพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานโดยจัดให้มี
หลักสูตรท้องถิ่นด้วย นอกจากนั้นสถานศึกษาควรจะต้องมีการปรับระบบและท างานร่วมกันเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะในการก้าวทันโลกและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต๔๖ 
 
 

                                                           

  ๔๐สัมภาษณ์ พระครูอุดมพัฒนาการ (วันชัย วชิรญาโณ). เจ้าคณะต าบลธาตุทอง เจ้าอาวาสวัดธาตุ
ทอง จังหวัดชลบุรี, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๔๑สัมภาษณ์ พระครูโกศลธรรมาภิรักษ์ (มานพ สิริภทฺโท). เจ้าอาวาสวัดคลองตาเพชร จังหวัดชลบุรี, 
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๔๒สัมภาษณ์, สัมภาษณ์ พระครูวิมลธรรมสถิต (โสน ฐานวโร). เจ้าอาวาสวัดหนองชันจันทนาราม  
จังหวัดชลบุรี,   ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑.   
  ๔๓สัมภาษณ์ พระมหามงคล ปุญฺญมงฺคโล. เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอบ่อทอง เจ้าอาวาสวัดหลุมมะนาว 
จังหวัดชลบุรี, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑.   
  ๔๔สัมภาษณ์ พระครูบวรพัฒนโสภณ (สุนทร จตฺตาวิโล). เจ้าอาวาสวัดบ้านไร จังหวัดชลบุรี ,  ๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๔๕สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมรส, ดร. (ชัยยุทธ อสิญาโณ). ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส
วัดนอก จังหวัดชลบุรี, ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
  ๔๖สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณรัตนวัฒน์ (ชาญณรงค์ อภิชาโต). เจ้าอาวาสวัด เกษตรสุวรรณ จังหวัด
ชลบุรี, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑.     



๑๑๓ 

 ตารางท่ี ๔.๓ สรุป แสดงความถ่ี การสัมภาษณ์เชิงลึก ด้านกระบวนการการเรียนการสอน 
สรุปประเด็นส าคัญ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

  จ านวน(รูป)   ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
              ๑.กระบวนการเรียนการสอนเป็นหน้าที่ของ 
                 ครผูู้สอน 
              ๒.การเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบ 
                 ความส าเร็จต้องมีหลักการสอนที่ดีเสมอ 
              ๓.กระบวนการเรียนการสอนต้องประยุกต์ให้เกิด 
                 ขบวนการวิเคราะห์ 

๘ 
 

๘ 
 

๘ 

 ๑๕,๙,๑๘,๗,๔,๒๙,๑๔,๑๖  
 

๗,๙,๒๔,๓๐,๑,๒๙,๑๔,๑๘ 
 
๗,๙,๒๘,๒๒,๓๒,๑๘,๑๗,๒๑  

 
 สรุป กระบวนการการเรียนการสอน หมายถึงกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้ 
เรียนเพ่ือถ่ายทอดความรู้ความคิด หรือแนวปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีประสบการณ์เจตคติ
และพฤติกรรมตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงค์ ที่ก าหนดไว้การ
ที่ผู้เรียนจะบรรลุเปูาหมายได้มากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนเป็นส าคัญ ฉะนั้นครูผู้สอนจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนการสอน จึงจะ
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับผู้เรียนได้อย่างแท้จริง โดยอาศัยกระบวนการจัดการเรียนการสอนต่างๆ ที่มีความเหมาะสม
กับผู้เรียน เป็นการพัฒนาชีวิตของตัวเองให้มีความสามารถที่จะเป็นอยู่ได้อย่างดี การที่จะท าให้ชีวิต
เป็นอยู่ได้อย่างดีซึ่งเราต้องพยายามอยู่ตลอดเวลา เพ่ือท าให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลพฤติกรรมตาม
จุดประสงค์ที่ก าหนดซึ่งต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ของผู้สอนต้องสร้างความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์
ให้เกิดขึ้นระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับสิ่งแวดล้อม และครูกับนักเรียนกับ
สิ่งแวดล้อม เพราะความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์นั้นก่อให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ ผู้เรียน
สามารถน าประสบการณ์ใหม่ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการถ่ายทอดความรู้ความคิดหรือแนว
ปฏิบัติจากครูผู้สอนไปสู่นักเรียนด้วยวิธีตามที่ครูผู้สอนได้เลือกสรรแล้ว การจัดกิจกรรมในการเรียนรู้ 
เช่น การใช้สื่อการสอน การจัดกิจกรรมระหว่างสอน การทดสอบเป็นต้น รวมทั้งความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในการให้ความช่วยเหลือด้านแนะแนวแก่ผู้เรียนในด้านต่างๆ รวมทั้งการให้
ก าลังใจให้ความรักและความเอาใจใส่ด้วย ในการจัดการเรียนการสอนนั้น มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เกิดการ
เรียนรู้ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ถาวรให้แก่ผู้เรียน กระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นโดยตัวผู้เรียน
เองครูผู้สอนเป็นแต่เพียงผู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่าย และรวดเร็วขึ้นเท่านั้นการเรียนการ
สอนจึงเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในกระบวนการทางการศึกษาในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน 
  การเตรียมการสอน คือการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนตลอดจนสร้าง
บรรยากาศในส านักเรียนให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้เทคนิคและวิธีการสอน
แบบต่างๆ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีความสมบูรณ์ มีคุณภาพให้บังเกิดผลต่อผู้เรียนนั้นจะต้อง
อาศัยกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นตัวจักรที่ส าคัญหรือนักการศึกษานิยมเรียกว่า ผู้เรียน
ส าคัญที่สุด ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หมายถึงการก าหนดจุดหมายสาระกิจกรรมแหล่งเรียนรู้สื่อการเรียน 



๑๑๔ 

และการวัดประเมินผลที่มุ่งพัฒนาคนและชีวิตให้เกิดประสบการณ์ การเรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ 
สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน ครูผู้สอนจะต้องมีความเข้าใจใน
ระบบการศึกษาก่อนจึงจะจัดการเรียนการสอนได้ดีเพราะระบบการศึกษามีส่วนประกอบหลายๆ ส่วน 
แต่ละส่วนต่างมีหน้าที่ ที่ต้องท างานประสานกันอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ คุณภาพของการศึกษาจึงขึ้นอยู่กับว่า ในแต่ละส่วนประกอบได้ท าหน้าที่ของส่วน 
ประกอบนั้นๆ อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดตลอดจนประสิทธิภาพในการประสานงานกันในการจัดการ
เรียนการสอนในกลุ่มครูผู้สอนเพราะบางรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันถ้า  
ครูผู้สอนจัดระบบการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน  
 การเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางกระบวนการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันคือ 
ความเจริญทางเทคโนโลยีอย่างมากมาย ความจ าเป็นของครูผู้สอน ต้องมีความสนใจในการศึกษาเพ่ิม  
เติมให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีเป็นการพัฒนาตัวของครูให้เก้าทันความเจริญก่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา
โดยรอบด้านขึ้นในตัวของครูผู้สอน ดังนั้นภารกิจหลักของครู คือ การสอนหรือการให้การศึกษาโดยมี
จุดมุ่งหมายสูงสุดในการที่จะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ครูผู้สอนจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งต่อคุณภาพ
การศึกษาดังนั้นการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุผลตามจุดหมายและได้มาตรฐานตามที่หลักสูตรก าหนด 
นั้นสถานศึกษาและครูผู้สอนควรจัดการเรียนรู้ โดยการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจาก 
ประสบการณ์ตรง ให้สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ผู้เรียนค้นพบด้วยตนเอง 
ค้นคว้า แสวงหาความรู้อย่างอิสระ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความ
ถนัด ความต้องการและความสนใจของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกใช้วิธีการเรียนรู้หลากหลาย
และเหมาะสมกับตนเองให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ได้ท า ได้คิดเป็น ท าเป็น มีทักษะกระบวนการคิดการ 
จัดการและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข การใช้สื่อการสอนที่หลากหลายรวมทั้งภูมิปัญญาไทย
มาประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดกิจกรรมและเนื้อหาที่ผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ 
อย่างสมดุลในลักษณะบูรณาการเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แบบองค์รวมและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ กระบวนการเรียนการสอนที่ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน โดยการจัดการเรียน
การสอนจะเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนกระบวนการจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย 
 วิธีต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาไปตามเปูาหมายที่หลักสูตรต้องการเป็นการน าหลักสูตรไปสู่
การสอนมีการจัดระบบกระบวนการเรียนการสอน มีกิจกรรมและก าหนดแผนงานส่งเสริมการเรียน
การสอนโดยมีผู้สอนและผู้เรียน  
 
 ๔.๑.๔ ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน พระปริยัติธรรมแผนกธรรม สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. สื่ออุปกรณ์การสอนนั้นยังเป็นต าราเก่าถึงแม้จะมีการพิมพ์ใหม่ก็ตาม การปรับปรุงยังมี
น้อยและภาษาที่ใช้ยากเน้นการท่องจ า และการแปลไม่ค่อยมีการประยุกต์ใช้ ขาดการคิดวิเคราะห์๔๗  
  ๒. สื่อการสอนต้องเน้นทักษะทั้ง ๔ ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยน ามาปรับวิธีการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์มากขึ้น สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับชีวิตได้และ

                                                           

  ๔๗สัมภาษณ์ พระครูสิทธิธรรมานุวัตร (ประโยชน์ ธมฺมวโร). เจ้าคณะอ าเภอพนัสนิคม เจ้าอาวาสวัด
หลวงพรหมาวาส จังหวัดชลบุรี, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑.    



๑๑๕ 

ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้เกิดความศรัทธาในการเรียน และเพ่ิมกิจกรรมการเรียนการสอนให้
มากขึ้น๔๘ 
  ๓. เจ้าส านักเรียนต้องเน้นให้ครูผู้สอนต้องใช้สื่อการสอนให้มากขึ้นเจ้าส านักเรียนให้ความ 
ส าคัญ เช่น แรงดลใจที่ให้นักเรียนมาสนใจในด้านการเรียนให้มากขึ้น ปัจจุบันการเรียนการสอนยังมี
การน าอุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนไม่มากนัก ส่วนใหญ่ยังคงใช้แบบวิธีเดิมให้
เป็นไปตามหลักธรรมวินัย แบบค่อยเป็นค่อยไป๔๙  
  ๔. เจ้าส านักเรียนต้องน าสื่อการสอนที่ทันสมัยน ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนโดย  
เฉพาะการน าคอมพิวเตอร์มาช่วยสอนน าภาพเหตุการณ์จริง น ามาเสนอให้ดูสมเหตุสมผลในแต่ละวิชา
ที่สอน ให้นักเรียนรู้สึกว่าวิชาที่เรียนไม่น่าเบื่อเป็นวิชาที่สนุกได้สาระที่เป็นจริง นอกจากนั้นบรรยากาศ
ห้องเรียนต้องให้ความส าคัญเป็นอย่าง ยิ่งไม่อับ ปลอดโปร่ง ไม่มีเสียงรบกวนภายนอกครูอาจารย์เป็น
กัลยาณมิตรต่อนักเรียนสามารถส่งเสริมการเรียนและน าพานักเรียนให้ถึงฝั่ง๕๐  
  ๕. ได้สร้างขวัญและก าลังใจเป็นรางวัลบ้างบางโอกาสกระบวนการเรียนการสอนจึงควรมี
ต ารา ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยคณะสงฆ์รับรองอย่างเป็นทางการ๕๑  
 ๖. เพ่ือใช้เป็นหลักสูตรกลางและขัดเกลาส านวนต่างๆ ให้ทันสมัยสามารถเข้าใจง่ายจึงควร
มีต าราที่เป็นมาตรฐานเดียวกันใช้ภาษาให้เกิดความทันสมัยสามารถเข้าใจง่าย๕๒  
  ๗. และควรส่งเสริมให้มีการผลิตต าราหรือคู่มือประกอบการเรียนให้มากขึ้น สื่อ -อุปกรณ์
ประกอบการสอนมีการใช้น้อยหรือแทบไม่มี๕๓ 
  ๘. สื่ออุปกรณ์การสอน ควรให้มีสื่ออุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย และมีความหลากหลายมี
ความเหมาะสมกับรายวิชาที่สอนและมีจ านวนเพียงพอ ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการจัดท า  
สื่ออุปกรณ์การสอน มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนเพ่ิมขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงสื่อ
มากยิ่งขึ้น๕๔  
  ๙. และมีแนวทางพัฒนา ให้นักเรียนเข้าใจเรื่องสื่อ และการใช้สื่อส าหรับพัฒนาการเรียนรู้
ของตนเองควรจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนส่งเสริมในการจัดท าและเพ่ือการพัฒนาสื่ออุปกรณ์ 

                                                           

  ๔๘สัมภาษณ์ พระครูพิศาลประชานุกิจ (ด ารง จกฺกวโร). เจ้าคณะอ าเภอหนองใหญ่ เจ้าอาวาสวัดหนอง
ใหญ่ศิริธรรม จังหวัดชลบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
  ๔๙สัมภาษณ์ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาธิโก). เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดบางพระ
วรวิหาร (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
  ๕๐สัมภาษณ์ พระมหาภูวนาถ อาภากโร. รองเจ้าคณะอ าเภอบ่อทอง เจ้าอาวาสวัดคลองมือไทร จังหวัด
ชลบุรี, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑.    
  ๕๑สัมภาษณ์ พระปัญญารัตนาภรณ์ (อนันต์ ธมฺมโชโต). รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี วัดชัยมงคล (พระ
อารามหลวง) เมืองพัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑.    
  ๕๒สัมภาษณ์ พระมหาคมสันต์ ชินวโร. เจ้าคณะอ าเภอเกาะจันทร์ เจ้าอาวาสบ่อทองราษฎร์บ ารุ ง 
จังหวัดชลบุรี, ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑.              
  ๕๓สัมภาษณ์ พระมหาณรงค์ อุตฺตโร. เจ้าอาวาสวัดทับเจริญ จังหวัดชลบุรี, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๕๔สัมภาษณ์ พระครูขันติสารวิสิฐ (มงกุฎ อาภากโร). เจ้าอาวาสวัด เขาชะอาง จังหวัดชลบุรี , ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๑๖ 

การเรียนการสอนให้เกิดความสนใจและใช้อย่างแพร่หลาย อาคารสถานที่ ใช้ห้องเรียนให้เป็นสัดส่วน
ไม่มีเสียงรบกวน และบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน๕๕  
  ๑๐. ห้องเรียนเป็นที่ไมค่ับแคบ ปลอดโปร่ง แสงสว่างต้องเพียงพอ ควรมีสถานที่ใช้ในการ
เรียนการสอนเป็นเอกเทศ มีความเป็นสัพปายะ๕๖  
  ๑๑. จัดเป็นห้องเรียนเฉพาะเป็นสัดส่วน จัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอทั้งภายในและภายนอก 
มีบรรยากาศและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้๕๗  
  ๑๒. ต้องส่งเสริมให้มีการผลิตต าราหรือคู่มือประกอบการเรียนให้มากขึ้น สื่อ-อุปกรณ์
ประกอบการสอนนั้นต้องน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนให้มากขึ้น ควรมีหลักสูตรพิเศษเพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการและระยะเวลาเพ่ือศึกษาศาสนธรรม คือ (๑) หลักสูตรส าหรับผู้มุ่งเรียนรู้
ทางพระธรรม พระวินัยและภาษาบาลีโดยเฉพาะ (๒) หลักสูตรส าหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาชีวิตด้วยการ 
ศึกษาข้ันสูงสุดแต่ไม่มีโอกาส ได้ศึกษา (๓) หลักสูตรส าหรับผู้บวช ๓ เดือน (๔) หลักสูตรส าหรับผู้บวช 
๑๕ วัน (๕) หลักสูตรส าหรับผู้บวช ๗ วัน ควรจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนส่งเสริมจัดท าและ
พัฒนาสื่อให้น่าสนใจ และใช้อย่างแพร่หลาย๕๘  
 ๑๓. ด้านสื่อที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในสมัยปัจจุบันมีหลายแนวทางด้วยกันที่สามารถ
น ามาเป็นเสื่อการสอนในทางพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีและเป็นเสื่อที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันคือ 
บทเรียนออนไลน์ หรือ E-Leaning จึงเป็นบทเรียนแห่งการเรียนรู้ที่ถ่ายทอดเนื้อหาสาระผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยซีดีรอม การเรียนการสอนบนเว็บ 
(Web-Based Learning) การเรียนออนไลน์ (On-line Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม 
การเรียนด้วยวิดีโอผ่านออนไลน์ เป็นต้น เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองที่ผู้เรียนอาจเลือกเรียนตามความ   
สามารถและความสนใจ เป็นวิธีการที่ผู้สอน ผู้เรียน และเพ่ือนร่วมชั้นเรียนสามารถติดต่อสื่อสารแลก 
เปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยการติดต่อสื่อสารใน
รูปแบบของ E-mail, Webboard, Chat ในปัจจุบันก็ถือได้ว่ามีแพร่หลายอยู่ในโลกโซเชียล Social  
สามารถจะดูได้ตลอดเวลา ดังนั้นถ้าผู้บริหารการคณะสงฆ์จะใช้เป็นเสื่อในการสอนพระปริยัติธรรมก็
สามารถท าได้ ถ้ามีการจัดท าให้ใช้เป็นเสื่อในการสอนได้ ถือได้ว่าการศึกษาของคณะสงฆ์ได้เก้าเข้าสู่
การศึกษาพระปริยัติธรรมยุคไทยแลนด์ ๔.๐๕๙ 
 
 
                                                           

  ๕๕สัมภาษณ์ พระครูสิทธิธรรมานุวัตร (ประโยชน์ ธมฺมวโร). เจ้าคณะอ าเภอพนัสนิคม เจ้าอาวาสวัด
หลวงพรหมาวาส  จังหวัดชลบุรี, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑.    
  ๕๖สัมภาษณ์ พระครูถาวรศุภกิจ (ประเสริฐ จิรธมฺ โม ). เจ้าอาวาสวัดหนองเกตุ จังหวัดชลบุรี , ๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๕๗สัมภาษณ์ พระครูปราโมทย์สมณวัตร (ทองค า ปริมุตฺโต). เจ้าอาวาสวัดเขาห้ายอด จังหวัดชลบุรี, ๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๕๘สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ พระครูสารัตถ์ธรรมโกศล (เสมียน ขนฺติโก). เจ้าอาวาสวัดทรงธรรม จังหวัด
ชลบุรี, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑.                             
  ๕๙สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมรส, ดร. (ชัยยุทธ อสิญาโณ). ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส
วัดนอก จังหวัดชลบุรี, ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑.      



๑๑๗ 

ตารางท่ี ๔.๔ สรุป แสดงความถ่ี การสัมภาษณ์เชิงลึก ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน 
สรุปประเด็นส าคัญ  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

  จ านวน(รูป)  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
              ๑.สื่ออุปกรณ์การสอนต้องน าอุปกรณ์ช่วยสอนที่ 
                 ทันสมัยเข้ามาช่วยสอนในการสอนมากขึ้น 
              ๒.ส่งเสริมให้มีการผลิตต าราหรือคู่มือประกอบการ 
                 เรียนให้มากขึ้น 
              ๓.การจัดท าสื่ออุปกรณ์การสอนให้ผู้เรียนเกิดความ  
                 สนใจและแพร่หลายทางสื่อโซเชี่ยวให้มากขึ้น 

๗ 
 

๗ 
 

 ๗ 

๒,๕,๔,๗,๑,๑๒,๑๗ 
 

๑,๒,๕,๓๐,๔,๒๕,๒๙,๑๙ 
 

๑,๗,๑๒,๑๗,๒๕,๒๙,๓๐ 

 
 สื่ออุปกรณ์การสอน หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการวัสดุของจริงเครื่องมือที่จัดท าขึ้น 
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งมีสาระที่เป็นประโยชน์ต่อประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับน าไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรก าหนดไว้เป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด        
ความสนใจ มีความเข้าใจ เกิดการเรียนรู้และช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสื่อ
อุปกรณ์สอนมีหลายรูปแบบ เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเรื่องราวเนื้อหาความรู้จากผู้สอนไปสู่ผู้เรียน 
ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่วางไว้ช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงท าให้สิ่งที่เป็น
นามธรรมเข้าใจยาก กลายเป็นรูปธรรมที่ผู้เรียนเข้าใจง่ายเรียนรู้ได้ง่าย สื่อการสอนต้องเน้นทักษะทั้ง  
๔ ด้านคือฟัง พูด อ่าน เขียน โดยน ามาปรับวิธีการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์เป็นให้ผู้เรียน
ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากครูผู้สอนหรือจากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบรรลุถึง
วัตถุประสงค์การเรียน และสิ่งที่น าความรู้ไปสู่ผู้เรียน อยู่ในรูปของสิ่งพิมพ์หรือ ไม่ ใช้สิ่งพิมพ์ก็ได้แต่
ขอให้เสื่อนั้นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนช่วยสร้างความเข้าใจชัดเจนขึ้นและช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น ตลอดจนจ าได้นาน สื่ออุปกรณ์การสอนแบ่งได้เป็นสื่อประเภทวัสดุ เช่นของ
จริง รูปภาพ หนังสือ เป็นต้น  
  ปัจจุบันการเรียนการสอนมีการน าอุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนเช่น 
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อธรรมชาติ สื่อเทคโนโลยี และเสื่อที่ทันสมัยในปัจจุบัน เช่นบทเรียนออนไลน์ หรือ      
E-Leaning เป็นบทเรียนแห่งการเรียนรู้ที่ถ่ายทอดเนื้อหาสาระ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะอยู่ใน
รูปของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Learning) การเรียนออนไลน์ 
(On-line Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม การเรียนด้วยวิดีโอผ่านออนไลน์ เป็นต้น เป็น
การเรียนรู้ด้วยตัวเองที่ผู้เรียนอาจเลือกเรียนตามความสามารถและความสนใจ เป็นวิธีการที่ผู้สอน 
ผู้เรียนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียนสามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับ
การเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยการติดต่อสื่อสารในรูปแบบของ E-mail, Webboard, Chat ณ 
ปัจจุบันเป็นเสื่อที่ก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากการเลือกสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนควรค านึงถึง
ความน่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตามเป็นสื่อที่เข้าใจง่าย กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีแสวงหาความรู้และที่
ส าคัญ คือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียน วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 



๑๑๘ 

 คุณค่าของสื่ออุปกรณ์การสอน สามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิผลทางการศึกษาได้ คือ ๑.ด้าน
การสอนสื่อสามารถช่วยสอนแทนครูได้ ๒.ด้านผู้เรียนสื่อสามารถเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้
ตามล าดับความสามารถ ๓.ด้านผู้บริหาร สื่อการเรียนการสอนจะช่วยเพ่ิมคุณภาพการศึกษาลดงบ 
ประมาณทางการศึกษา ควบคุมมาตรฐานการเรียนการสอนของครูบริหารหลักสูตรให้บรรลุตามวัตถุ  
ประสงค์ ๔.ด้านหลักสูตรสื่อสามารถช่วยให้การเรียนการสอนด าเนินไปตามจุดประสงค์ของหลักสูตร 
ช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้หลักสูตรสามารถท าให้หลักสูตรเปิดกว้างได้ รวมทั้งให้
หลักสูตรเกิดการยึดหยุ่นในฐานะเป็นตัวกลางที่จะช่วยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ การ
เพ่ิมจ านวนนักเรียน สื่อการสอนมีความส าคัญ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนเพ่ือให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้เรียนช่วยแก้ปัญหาพ้ืนฐาน หรือภูมิหลังของนักเรียนที่แตกต่างกัน ช่วยท าให้ครู
สอนได้ดีขึ้นและช่วยท าให้การสอนของครูบรรลุเปูาหมายดังนั้นสื่ออุปกรณ์การสอนจึงมีคุณค่าภายใน
ตัวสื่อเองและมีผลดีต่อการจัดการเรียนการสอนมีความหมายต่อนักเรียนมากข้ึน 
 
 ๔.๑.๕ ด้านการวัดผลและประเมินผล พระปริยัติธรรมแผนกธรรม สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. การวัดผลประเมินผล เป็นการวัดความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนว่ามีความรู้ด้านนักธรรม 
มากน้อยขนาดไหน มีความสนใจใฝุรู้และกระตือรือร้นในการเรียนหรือไม่ สามารถน าความรู้ที่ได้เรียน
ไปประยุกต์ใช้ในกิจวัตรประจ าวันได้หรือไม่ ต้องมีการประเมินผลส านักเรียนทั่วประเทศ อย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง๖๐  
  ๒. การวัดผลประเมินผล เป็นการยกระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมให้ได้มาตรฐานทั้ง
ประเทศ การออกข้อสอบที่เป็นแบบอัตนัยแต่เพียงอย่างเดียวถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของการสอบพระ
ปริยัติธรรม๖๑  
  ๓. การน าการวัดผลประเมินผลไปพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนต่อไป ควรมีการทบทวน
ความรู้ (อบรมความรู้) ก่อนสอบเป็นประจ าต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอ เพราะมีภิกษุสามเณรเรียนอยู่มาก
พอสมควรโดยเฉพาะในระหว่างพรรษาการจัดการเรียนการสอนไปตามเกณฑ์ของแม่กองธรรมทุก
ประการแต่ละวัดในอ าเภอต่างๆ ก็กระตือรือร้นให้ความส าคัญจัดครูอาจารย์ผู้สอนมิให้ขาด๖๒  
  ๔. ปรับเกณฑ์การวัดและประเมินผล โดยใช้วิธีด าเนินสายกลาง จัดระบบให้มีมาตรฐาน
เดียวกัน โดยเน้นการวัดความเข้าใจและการประยุกต์ใช้มากกว่าวัดความจ าความยากง่ายของข้อสอบ
ควรให้มีมาตรฐานเดียวกัน๖๓  

                                                           

  ๖๐สัมภาษณ์ พระมหาวิเชียร กนฺตสีโล. เจ้าคณะอ าเภอบ่อทอง เจ้าอาวาสวัดอมพนมวนาราม จังหวัด
ชลบุรี, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑.   
  ๖๑สัมภาษณ์ พระครูวิมลธรรมสถิต (โสน ฐานวโร). เจ้าอาวาสวัดหนองชันจันทนาราม จังหวัดชลบุรี, 
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑.   
  ๖๒สัมภาษณ์ พระครูไพจิตรพัฒนาการ (สมนึก อธิปญฺโญ). เจ้าอาวาสวัดเขาซก จังหวัดชลบุรี , ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๖๓สัมภาษณ์ พระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง ปญฺญาวโร). รองเจ้าคณะอ าเภอบ้านบึง เจ้าอาวาสวัด
กุณฑีธาร จังหวัดชลบุรี, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑.   



๑๑๙ 

  ๕. ควรมีการทดสอบความยากง่ายของข้อสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนมีความ
ครอบคลุมในทุกด้าน ข้อสอบควรเน้นการประยุกต์ใช้และควรปรับปรุงการออกข้อสอบโดยให้เลือกท า 
มีการสอบเก็บสะสมได้ในทุกระดับ ทั้งนี้ควรให้ครูผู้สอนได้ประเมินผลการเรียน พฤติกรรมการเรียน
ของผู้เรียนหรือองค์ประกอบอ่ืนๆ ในการพัฒนาการศึกษา เช่น หลักสูตรส าหรับผู้มุ่งเรียนรู้ทางพระ
ธรรมวินัยและทางภาษาโดยเฉพาะ๖๔  
  ๖. หลักสูตรส าหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาชีวิตด้วยการศึกษาชั้นสูงแต่ไม่มีโอกาสมีเวลาน้อยที่
จะได้ศึกษา ส าหรับหลักสูตรของผู้ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาควรมีหลักสูตรเฉพาะส าหรับผู้ที่มี
เวลาน้อย คือ ๑. หลักสูตรส าหรับผู้บวช ๓ เดือน ๑๕ วัน หรือว่า ๗ วัน ๒. ควรแยกระบบการศึกษา
ออก เป็นแบบศึกษาพระปริยัติธรรมโดยตรง คือ การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ที่คณะสงฆ์
ด าเนินการศึกษาอยู่ในปัจจุบัน เป็นการศึกษาเพ่ือธ ารงพระพุทธศาสนา เป็นการดูแลรับผิดชอบการ
จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมโดยตรง๖๕  
  ๗. ให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 
เพ่ือประเมินผลการเรียนตามสภาพความเป็นจริง มีการวัดผลอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องชัดเจน 
หลากหลายเหมาะสม มีรูปแบบและเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและควรมีการติดตามและประเมินผลเป็น
ระยะๆ อย่างต่อเนื่อง๖๖ 
  ๘. ในอนาคตควรจะต้องมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมให้ดีกว่าปัจจุบันทั้งของพระภิกษุสามเณร        
เอง และในส่วนของเยาวชน ซึ่งด้านทางเยาวชนเด็กนักเรียนนั้นทางจังหวัดชลบุรี มีเด็กได้หันมาสนใจ
เรียนแผนกธรรมศึกษากันมากเพ่ิมข้ึนทุกปี๖๗  
 ๙. ทางส านักเรียนให้ความส าคัญและให้ความสนใจในส่วนของพระนั้นมีการแลกเปลี่ยน
ครูสอบบ้าง แลกเปลี่ยนสถานที่สอน คือน านักเรียนพระเณรไปเรียนร่วมกัน ณ วัดใดวัดหนึ่งสักระยะ
หนึ่งเพื่อจะได้ประสบการณ์ ไม่น่าเบื่อในวัดของตนในด้านวัดผลประเมินผล๖๘  
  ๑๐. ให้นักเรียนเขียนเล่าประสบการณ์จริงในบางวิชาในเรื่องที่ท าความดี หรือท าความชั่ว
ซึ่งสามารถตอบโจทย์ในวิชาที่ตัวผู้เรียนหรือการออกปัญหาวัดผลเหมือนทางโลกท่ัวไปที่ท ากันคือแบบ  
ปรนัยน่าจะเป็นทางหนึ่งแต่ต้องเป็นข้อสอบมาตรฐานจริงๆ๖๙ 

                                                           

  ๖๔สัมภาษณ์ พระครสูีลานโุลมคุณ (ปฐม กิตฺติภทฺโท). เจ้าอาวาสวัดเนินสี ่จังหวัดชลบุร,ี ๓๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๑.    
  ๖๕สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมรส, ดร. (ชัยยุทธ อสิญาโณ). ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส
วัดนอก จังหวัดชลบุรี, ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑.      
  ๖๖สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณรัตนวัฒน์ (ชาญณรงค์ อภิชาโต). เจ้าอาวาสวัดเกษตรสุวรรณ จังหวัดชลบุรี
, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑.     
  ๖๗สัมภาษณ์ พระมหาเจริญ จิรวุฑฺโฒ. เจ้าคณะอ าเภอบ้านบึง เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ า จังหวัดชลบุรี,  
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑.    
  ๖๘สัมภาษณ์ พระครูขันติสารวิสิฐ (มงกุฎ อาภากโร). เจ้าอาวาสวัด เขาชะอาง จังหวัดชลบุรี, ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๖๙สัมภาษณ์ พระครูไพจิตรพัฒนาการ (สมนึก อธิปญฺโญ). เจ้าอาวาสวัด เขาซก จังหวัดชลบุรี, ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.        



๑๒๐ 

 ๑๑. การพัฒนาการจัดการศึกษา ในอนาคตสมควรอย่างยิ่งที่จะมีการพัฒนาให้เหมาะสม 
ทั้งในด้านของผู้เรียน จ านวนผู้สอบ และความรู้ที่ผู้เรียนพึงจะได้รับ๗๐  
  ๑๒. ในอนาคตจะปรับปรุงหลักสูตร และอบรมบุคคล หมายถึง เจ้าคณะพระสังฆาธิการผู้
มีหน้าที่รับผิดชอบเพราะหลักสูตรนักธรรม เป็นวุฒิเทียบเท่าความรู้ทางโลก แต่ความเป็นจริงแล้วมี
ความต่าง กันมากเพราะฉะนั้นในอนาคตควรที่จะได้เห็นการเรียนการสอนที่บูรณาการให้เหมาะสม
มากกว่านี้๗๑  
  ๑๓. ในอนาคตควรจัดตั้งส านักเรียนโดยมีกฎเกณฑ์ที่รองรับการศึกษาของพระภิกษุสาม   
เณร เช่น เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสงฆ ์เพ่ือความมั่นคงและต่อเนื่องไม่ยึดติดกับตัวบุคคลที่มีการเปลี่ยน 
แปลงตลอดเวลา๗๒  
  ๑๔. การศึกษาต้องสอดคล้องกันจนถึงระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือการตัดสินใจของผู้ปกครอง
ที่จะให้บุตรหลานได้เลือกเส้นทางนี้ในอนาคตราบรื่นดี๗๓  
 ๑๕. ในอนาคตการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ต้องประกอบด้วยการจัดการศึกษาที่ค านึงถึง 
หลักการ ความคาดหวังของสังคมต่อบทบาทของสถาบันสงฆ์ ถึงความต้องการศึกษาของพระสงฆ์๗๔ 
 
ตารางท่ี ๔.๕ สรุป แสดงความถ่ี การสัมภาษณ์เชิงลึก ด้านการวัดผลและประเมินผล 

สรุปประเด็นส าคัญ  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
  จ านวน(รูป)  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
              ๑.เป็นการวัดความรู้ของผู้เรียนพระปริยัติธรรมเพ่ือ  
                 การน าผลไปพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นไป  
              ๒.ประเมินผลการเรียนเพ่ือการจัดระบบการเรียน 
                 การสอนให้มีมาตรฐาน  
              ๓.การวัดผลและประเมินผลเป็นกฎเกณฑ์ที่รองรับการ    
                 ศึกษาของพระภิกษุสามเณรให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 

๗ 
 

๗ 
 

๗ 

๑๑,๑๗,๖,๒๒,๒๖,๑๔,๒๓ 
 

๖,๒๒,๑๘,๒๑,๘,๑๑,๒๘ 
 

๔,๙,๑๔,๒๓,๒๗,๑๑,๒๘ 

 
 สรุป การวัดผลและประเมินผลเป็นกระบวนการที่ส าคัญอย่างหนึ่ง ของการจัดการศึกษา
เพราะการวัดผล และประเมินผลจะแสดงผลการตรวจสอบการเรียนการสอนของผู้เรียนว่าเป็นไปตาม

                                                           

   ๗๐สัมภาษณ์ พระครูวิบูลปริยัติกิจ (สังขีด จนฺทปญฺโญ). เจ้าคณะอ า เภอศรีราชา เจ้าอาวาสวัดพิบูล
สัณหธรรม จังหวัดชลบุรี, ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
  ๗๑สัมภาษณ์ พระครูวิสารทสุตากร (รัตนะ อตฺตสาโร). เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร จังหวัดชลบุรี, ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
  ๗๒สัมภาษณ์ พระครูทัสนียคุณากร (วรรณะ ตนฺติปาโล). เจ้าคณะอ าเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัต
หีบ จังหวัดชลบุรี , ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
  ๗๓สัมภาษณ์ พระครูโกศลธรรมาภิรักษ์ (มานพ สิริภทฺโท). เจ้าอาวาสวัดคลองตาเพชร จังหวัดชลบุรี, 
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๗๔สัมภาษณ์ พระครูสารัตถ์ธรรมโกศล (เสมียน ขนฺติโก). เจ้าอาวาสวัดทรงธรรม จังหวัดชลบุรี, ๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.                  



๑๒๑ 

ผลการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้ และจุดหมายของหลักสูตรเพียงใดซึ่งจะเป็นข้อมูลของผู้สอนในการ
ใช้ประกอบการปรับปรุง และพัฒนาผลการเรียนการสอนต่อไป ในเรื่องการวัดผลและประเมินผลเป็น
กระบวนการก าหนดรายละเอียดของข้อมูลให้เป็นกระบวนการตัดสินใจข้อมูลที่ได้จากการวัดผลอย่าง
มีหลักเกณฑ์ของสิ่งที่ต้องการวัดเหมาะสมดีหรือเลว ใช้ได้หรือ ใช้ไม่ได้เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ตัวผู้ เรียนซึ่งจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือหลายๆ ชนิดมาวัดดูว่าหลังจากที่เรียนไปแล้วอาจจะเป็น ๑ เดือน 
หรือ ๑ ภาคเรียน เขาสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ได้เรียนไปแล้วมากน้อยเพียงใด เป็นกระบวนการที่จะก าหนด
คุณลักษณะความรู้ความสามารถของนักเรียนโดยอาศัยเครื่องมือและวิธีการวัดหลายๆ อย่างประกอบ
กันเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานในแง่ของการเรียนการสอน การ
ประเมินผลการเรียนเป็นกระบวนการที่ใช้ตัดสินใจว่าผู้เรียนได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์
ที่วางไว้ ตามเปูาหมายของการสอน หรือไม่เพียงใด 
  การประเมินผลและวัดผลมีการพัฒนาให้เหมาะสมท าให้ทราบสภาพความจริงของสิ่งที่จะ
ประเมินว่ามีปริมาณเท่าไรมีคุณสมบัติอย่างไร ใช้เป็นข้อมูลส าหรับน าไปเปรียบเทียบกับการพิจารณา
ในการที่จะตัดสินว่าสิ่งใดดีหรือเลว ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นั้นจะต้องมีหลัก หรือบรรทัดฐานที่ต้องการโดย
น าผลการวัดนั้นมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือมาตรฐานที่ต้องการเกณฑ์การพิจารณาใน
การประเมินผลการศึกษานั้น คือจุดมุ่งหมายของการศึกษานั่นเอง ทั้งนี้การตัดสินใจที่ดีต้องอาศัยการ
พิจารณาอย่างถี่ถ้วน ทุกแง่มุม และการกระท าทุกอย่างยุติธรรมโดยอาศัยสภาพ และความเหมาะสม
ต่างๆ ประกอบหรือต้องมีคุณธรรมที่ดี เพ่ือให้การวัดผลและประเมินผลการศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้อง
ของการวัดผลให้ตรงกับจุดมุ่งหมายการใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพค านึงถึงความยุติธรรมการแปลผลให้
ถูกต้อง ใช้ผลของการวัดและการประเมินให้คุ้มค่าในความมุ่งหมายของการประเมินผลการประเมินผล  
การเรียนการสอนมีความมุ่งหมายหลายประการ ซึ่งครูสอนอาจเลือกให้ให้ตรงกับความต้องการเพ่ือ
สร้างแรงจูงใจในการเรียนเป็นการตรวจสอบความรู้พ้ืนฐานเพ่ือน าไปปรับปรุงการเรียนการสอนเป็น
การวินิจฉัยข้อบกพร่องของผลการเรียน เพราะว่าการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-แผนก
บาลี มีการวัดผลทั้งในระดับชั้นเรียนของแต่ละส านัก และการประเมินผลในส่วนกลางของแผนกบาลี
สนามหลวง การวัดผลและประเมินผลดังกล่าวเป็นการตรวจสอบคุณภาพของครูผู้สอน และผู้เรียนว่า
มีผลของการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด ยังเป็นเครื่องมือที่ผู้สอนจะ
ใช้ส าหรับการปรับปรุง และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
  การพัฒนาการศึกษาในอนาคตจึงต้องให้ความส าคัญของการวัดและประเมินผลเพ่ือ
ปรับปรุงแผนงานและโครงการต่างๆ ขององคก์รปรับปรุงการบริการเพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบาย การบริหารและการปฏิบัติส าหรับบุคลากรในพระพุทธศาสนา ที่เกี่ยวข้อง ได้ แก่ 
ผู้บริหารส านักเรียนพระปริยัติธรรม ครูผู้สอนผู้ที่ให้ทุนสนับสนุน และประชาชนทั่วไปผู้วัดผลและ
ประเมินผลการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนก ธรรม มีความส าคัญมาก จึงได้ท าการวิจัยและจาก
งานวิจัยได้สรุปผลในส่วนของการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมการ
ประเมินผลเป็นกระบวนการหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนและเป็นกระบวนการที่สามารถตัดสิน
คุณภาพคุณค่าหรือก าหนดค่าของวัตถุสิ่งของต่างๆ การ ศึกษาพฤติกรรมของผู้เรียน หรือความรู้
ความสามารถของผู้เรียน อย่างมีหลักเกณฑ์ว่าดี–เลว เก่ง–ไม่เก่งอย่างไร ปัญหาด้านการประเมินผล
การเรียนการสอพนระปริยัติธรรมแผนกธรรม เป็นการตรวจสอบผู้เรียนว่ามีความรู้ความเข้าใจและ
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ความสามารถตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีสิ่ งใดควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
หรือไม่ จัดระบบให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยเน้นการวัดความเข้าใจและการประยุกต์ใช้มากกว่าวัด
ความจ า ข้อสอบควรเน้นการประยุกต์ใช้และ ควรปรับปรุงการออกข้อสอบโดยให้เลือกท ามีการสอบ
เก็บสะสมได้ในทุกระดับและควรให้ผู้สอนได้ประเมินผลการเรียน พฤติกรรมการเรียนของผู้ เรียนหรือ
องค์ประกอบอื่นๆ การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ยังกระท าเพ่ือจะได้ทราบ พ้ืนฐานความรู้
ของผู้เรียน ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและเพ่ือตัดสินเลื่อนขั้นดังนั้นการวัดผลและประเมินผลเป็น
กิจกรรมทางวิชาการที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่ง การเรียนการสอนจะได้ผลดีเพียงไร หรือบรรลุจุดหมาย
หรือไม่ ย่อมทราบได้จากการวัดผลและประเมินผล 
 
 ๔.๑.๖ ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนา 
 ๑. นโยบายการศึกษาของชาติตามรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ตลอดจน ร่วมอยู่ในระบบการจัดการศึกษาของชาติ ไม่แยกส่วนเฉพาะสงฆ์ โดยมีผู้แทนคณะสงฆ์ที่เข้า
ร่วมอยู่ในคณะกรรมการการศึกษาทุกระดับ อันจะช่วยเอื้อประโยชน์ต่อความเป็นเอกภาพเชิงนโยบาย
ในการจัดการศึกษา และใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างได้ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งบรรลุจุดมุ่งหมาย
ของการจัดการศึกษาเชิงความรู้คู่คุณธรรม๗๕  
 ๒. ในด้านหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์ควรจ าแนกหลักสูตรออกเป็น ๓ ประเภทตาม
สภาพของผู้เรียน การสร้างหลักสูตรควรด าเนินการโดยคณะผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาทั้งบรรพชิต
และคฤหัสถ ์โดยค านึงถึงหลักการจัดการศึกษาท้ัง ๔ ประการ ร่วมกับภิกษุภาวะและวินัยสงฆ์ ในด้าน
การปฏิรูปการศึกษาของคณะสงฆ์หน่วยงานผู้ดูแลควรเตรียมการแก้กฎระเบียบที่เป็น อุปสรรคต่อการ
จัดการศึกษาตามโครงการศึกษาของชาติ พัฒนาบุคลากรวิชาชีพ สร้างความมั่นคงและสวัสดิการแก่
บุคลากรในอนาคต๗๖  
  ๓. ตามแนวทางที่ด าเนินการมาแล้วนั้นส่วนมากมุ่งไปในทางที่จะน าไปใช้ในการประกอบ
อาชีพมากกว่าที่จะน าไปปฏิบัติ ผู้บริหารการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมควรเอาใจใส่ตระหนัก
ถึงความส าคัญของปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลน าไปสู่การพัฒนาประสิทธิผลของการศึกษา๗๗  
   ๔. การให้ความส าคัญต่อการพัฒนาและปรับปรุงตนเองทั้งในด้านการมุ่งเน้นการบริหาร
โดยใช้การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมการใช้ภาวะผู้น าในการโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมท างาน
มากกว่าการมุ่งอ านาจ รวมทั้งการมีกระบวนการติดต่อสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิกทุกคน๗๘ 

                                                           

  ๗๕สัมภาษณ์ พระปัญญารัตนาภรณ์ (อนันต์ ธมฺมโชโต). รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี วัดชัยมงคล (พระ
อารามหลวง) เมืองพัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑.    
  ๗๖สัมภาษณ์ พระมหามงคล ปุญฺญมงฺคโล. เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอบ่อทอง เจ้าอาวาสวัดหลุมมะนาว 
จังหวัดชลบุรี, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑.   
  ๗๗สัมภาษณ์ พระครูพิพิธศาสนการ (บุญเหลือ ปญฺญาวโร). เจ้าอาวาสวัดเขาช่องลม จังหวัดชลบุรี, ๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.    
  ๗๘สัมภาษณ์ พระครูสีลานุ โลมคุณ (ปฐม กิตฺติภทฺ โท) . เจ้าอาวาสวัด เนินสี่ จังหวัดชลบุรี, ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑.      



๑๒๓ 

  ๕. นอกจากนี้ผู้บริหารการศึกษาพระปริยัติธรรม ควรตระหนักและให้ความสนใจต่อการ
พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานมีความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพ   
แวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษา๗๙  
  ๖. การก าหนดทิศทางของกระบวนการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นประสิทธิ  
ผลหรือความส าเร็จอันพึงพอใจในหลายๆ ด้านของการจัดการศึกษาศึกษาของคณะสงฆ์เท่าที่ปรากฏ
มานั้น ย่อมขึ้นอยู่กับเจ้าส านักเรียนหรือเจ้าอาวาสวัดนั้นๆ เป็นส าคัญส านักเรียนส่วนใหญ่ เมื่อสิ้นเจ้า
อาวาสหรือเจ้าส านักเรียนรูปนั้นไปแล้ว ส านักเรียนก็พลอยถดถอยไปด้วย๘๐  
  ๗. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะเป็นประโยชน์แก่คณะสงฆ์และพระภิกษุสามเณร
ผู้เรียนพระปริยัติธรรมส านักเรียนโดยเฉพาะส านักเรียนใหญ่จะต้องวางระบบการบริหารจัดการภายใน
ส านักให้เข้มแข็ง ให้มีบุคลากรบริหารงานหรือปฏิบัติงานสืบต่อได้ เชื่อว่าคณะสงฆ์สามารถที่จะพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในด้านการศาสนศึกษาไว้เป็นหลักเป็นต้นแบบได้ต่อไป๘๑  
  ๘. ปัจจุบันสังคมไทยก าลังให้ความสนใจเรื่องโครงสร้างการบริหารองค์การต่างๆ และ
สังคมการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงมีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นก าหนดให้ครูอาจารย์เป็นผู้บริหารมือ
อาชีพในการก าหนด วิธีการและเครื่องมือในการวัดจริยธรรม คุณธรรม และวัดคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกในการประกันคุณภาพทางการศึกษา๘๒  
  ๙. ส่วนในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ 
ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเมื่อการศึกษาทางโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และมีความตระหนัก
ที่จะน าศีลธรรมเข้าไปแก้ปัญหาของสังคม เช่น รัฐบาลได้สนับสนุนให้พระภิกษุเป็นครูสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนทั่วประเทศ เป็นต้น ดังนั้น กระบวนการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์โดยเฉพาะพระปริยัติธรรม
ทั้งแผนกบาลีและแผนกธรรม จึงควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้เข้าเป็นระบบเพ่ือจะได้รองรับ 
เด็กท่ีจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สามารถเข้ามาศึกษาในคณะสงฆ์ และสามารถเทียบโอนกันได้ก็จะท า
ให้เด็กท่ีมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วได้ศึกษาท้ังฝุายธรรมและฝุายโลกควบคู่กันไป และเป็นการ
สร้างศาสนทายาทและเปิดโอกาสให้เป็นทางเลือกใหม่ในการศึกษาของชาติ๘๓  
  ๑๐ การเรียนในโรงเรียนทั่วไปนั้นจะมีปัญหาเรื่องยาเสพติดเรื่องคุณธรรมจริยธรรมถ้าเข้า
มาบวชเรียนในวัดพระจัดการดูแลให้ การศึกษาซึง่เป็นการจัดการศึกษาส าหรับพระภิกษุสามเณรที่เข้า
มาบวชเรียนเพ่ือเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ต้องการให้ลูกของตนเองมีคุณธรรมและจริยธรรมเข้ามาบวช
เรียนเพ่ือที่จะเป็นพลเมืองดีของชาติ รัฐจะต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเหมือนโรงเรียนทั่วไป

                                                           

  ๗๙สัมภาษณ์ พระมหาณรงค์ อุตฺตโร. เจ้าอาวาสวัดทับเจริญ จังหวัดชลบุรี, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑.                  
   ๘๐สัมภาษณ์ พระครูพิพิธกิจจารักษ์ (สนัด ขนฺติโก). เจ้าคณะอ าเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ 
จังหวัดชลบุรี, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑.      
  ๘๑สัมภาษณ์ พระมงคลโมลี วิ. (สมบุญ โสภโณ). ที่ปรึกษาเจ้าคณะต าบลหมอนนาง เจ้าอาวาสวัดทุ่ง
เหียง จังหวัดชลบุรี, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๘๒สัมภาษณ์ พระครูวิสารทสุตากร (รัตนะ อตฺตสาโร). เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร จังหวัดชลบุรี, ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
  ๘๓สัมภาษณ์ พระมหาวิเชียร กนฺตสีโล. เจ้าคณะอ าเภอบ่อทอง เจ้าอาวาสวัดอมพนมวนาราม จังหวัด
ชลบุรี, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑.   



๑๒๔ 

สิ่งส าคัญผู้บริหารคณะสงฆ์จะต้องเร่งพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์โดยเฉพาะหลักสูตรพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลีให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน๘๔  
  ๑๑. การรักษาสาระของหลักสูตรเดิมไว้และสามารถเทียบโอนผลการเรียนกับการจัดการ 
ศึกษาสามัญทั่วไปของรัฐ มิฉะนั้นในทศวรรษหน้าคณะสงฆ์จะเกิดวิกฤติขาดแคลนผู้เข้ามาบวชเรียน
และสืบต่อพระพุทธศาสนาอย่างรุนแรง๘๕ 
 ๑๒. ในการจัดการเรียนการสอนนั้นองค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งคือครูเพราะครูเป็น 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านต่างๆ ทั้งทาง 
ตรงและทางอ้อม เพราะว่าพฤติกรรมการสอนของครูจัดได้ว่าเป็นพฤติกรรมในการด าเนินการสอนใน
ชั้นเรียนที่มีความส าคัญซึ่งมีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน เพราะพฤติกรรมการสอน
และพฤติกรรมการเรียนเป็นกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างใกล้ชิด ดังนั้น พฤติกรรมการ
เรียนจะดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการสอนของครูเป็นส าคัญ๘๖  
  ๑๓. ปัญหาและแนวทางส่งเสริมการจัดการศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัด
ชลบุรี ก็เหมือนกับการจัดการศึกษาโดยทั่วไป เพราะแต่ละหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักเรียนศึกษา 
หลักธรรมเข้าใจในหลักธรรมค าสอน ตรงตามเปูาหมายอยู่แล้ว ไม่ควรเปลี่ยนแปลงควรคงหลักสูตรไว้
ตามเดิมแต่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นทันสมัยมากข้ึน เพ่ือจูงใจให้นักศึกษาเข้ามาสนใจในการเรียนปัญหาคือ
บางส านักขาด ความพร้อมในการจัดระบบการเรียน การสอน เวลาการศึกษาน้อยไม่เพียงพอขาด
งบประมาณในการด าเนินการต้องพ่ึงตนเอง ขาดแคลนครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ ส่วนมากใช้ระบบพ่ี
สอนน้อง๘๗  
   ๑๔. แนวทางพัฒนาคือ ควรจัดการอบรมครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการสอน 
และปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาแผนกธรรมส าหรับฆราวาส เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาปัญหาไม่มีส่วน
แนวทางพัฒนาผู้บริหารชั้นสูงท่านก็พยายามพัฒนาให้เจริญยิ่งขึ้นอยู่แล้วมีแนวทางอ่ืนเข้ามาแก้และ
พัฒนากันอยู่ตลอดมาเพ่ือให้มีประสิทธิผลมากกว่านี้๘๘ 
  ๑๕. การจัดการศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีนั้น ถ้าจะกล่าวโดยรวม
แล้วก็จดัได้ว่ามีประสิทธิภาพที่น่าพอใจ ในส่วนของจ านวนส่งและจ านวนที่สอบได้ในส่วนของแนวทาง   
การพัฒนานั้นอยากให้มีการจัดการศึกษาโดยแบ่งส่วนระหว่างพระนวกะ และพระภิกษุสามเณรที่บวช 

                                                           

  ๘๔สัมภาษณ์ พระครูบวรพัฒนโสภณ (สุนทร จตฺตาวิโล). เจ้าอาวาสวัดบ้านไ ร จังหวัดชลบุรี, ๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๘๕สัมภาษณ์ พระครูขันติสารวิสิฐ (มงกุฎ อาภากโร). เจ้าอาวาสวัด เขาชะอาง จังหวัดชลบุรี , ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๘๖สัมภาษณ์ พระครูทัสนียคุณากร (วรรณะ ตนฺติปาโล). เจ้าคณะอ าเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัต
หีบ จังหวัดชลบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
  ๘๗สัมภาษณ์ พระปลัดวัลลภ คุณวุฑฺโฒ. เจ้าอาวาสวัดวังรีคีรีวันวนาราม จังหวัดชลบุรี, ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๖๑.  
  ๘๘สัมภาษณ์ พระมหาภูวนาถ อาภากโร. รองเจ้าคณะอ า เภอบ่อทอง เจ้าอาวาสวัดคลองมือไทร 
จังหวัดชลบุรี, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑.    



๑๒๕ 

ประจ า นั่นคือหลักสูตรและการจัดการสอบของพระนวกะนั้นสมควรที่จะแยกออกเป็นเอกเทศไม่รวม 
กันเนื่องจากแนวข้อสอบในปัจจุบันนี้เป็นข้อสอบแนวเก่าซึ่งต้องอาศัยความจ าเป็นหลัก ซึ่งอาจเหมาะ
แก่นักเรียนประจ าคือ สามเณร๘๙ 
  ๑๖. ส่วนหลักสูตรของพระนวกะนั้น สมควรที่จะเป็นแนวความเข้าใจ เพราะวัตถุประสงค์
ของการเรียนนั้นเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันซึ่งบางหมวดบางบทไม่เหมาะสมเพราะอาจมากเกินความ
จ าเป็นมีปัญหาและแนวทางพัฒนามีประสิทธิผลไม่ดีพอ อันเนื่องด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่าง เช่นขาด
ความเอาใจใส่จากเจ้าคณะผู้ปกครอง ขาดความเอาใจใส่จากเจ้าส านักศาสนศึกษา ขาดทุนทรัพย์ใน
การสนับสนุน๙๐ 
  ๑๗. ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาก็ คือ ส าหรับปัญหานั้นก็ได้แก่การเอาใจใส่ของเจ้า
ส านักศาสนศึกษาและเจ้าคณะผู้ปกครองรวมถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องดีกว่านี้ ส่วนแนวทางท่ีจะ  
ต้องพัฒนาบุคคล และหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรนั้นจะต้องพัฒนาให้เท่าทันสังคมและโลกที่เป็นยุค
โลกาภิวัตน์ แม้แต่ในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนต่างๆ ยังพัฒนาหลักสูตรกันอยู่เนื่องๆ เมื่อพัฒนาหลัก  
สูตรให้เท่าทันโลกจะท าให้ผู้ศึกษาหลักสูตรธรรมะ สามารถสอนบอกกล่าวหรือถ่ายทอดให้ผู้คนในยุค
โลกาภิวัตน์เข้าใจได้ง่าย๙๑  
 ๑๘. ในเขตการศึกษาของจังหวัดชลบุรี มีปัญหาและแนวทางพัฒนาการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมในปัจจุบันไม่เพียงพอที่จะเตรียมบุคคลในพระพุทธศาสนาให้มีความพร้อมที่จะรักษาพระศาสนา
ไว้ได้ หลักสูตรที่มีอยู่ก็มีขอบเขตคับแคบ เพราะฉะนั้นจะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพปรับปรุงเนื้อหา 
และปรับปรุงหลักสูตรให้รู้ทันต่อสภาวการณ์ เพ่ือให้พระสงฆ์มีความรู้เท่าทันต่อสภาพปัจจุบัน๙๒  
  ๑๙. การที่จะน าความรู้ทางพระศาสนามาประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่ให้คนในสมัยปัจจุบัน
นี้เข้าใจมองเห็นคุณค่าและใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ และในแง่ขอบเขตของการศึกษา นอกจากปรับปรุง
เนื้อหาของวิชาแล้วจะต้องขยายขอบเขตวิชาให้กว้างออกไปอีกเพราะด้านการศึกษาศาสนานั้นจะศึกษา 
เฉพาะตัวศาสนาเพียงอย่างเดียวไม่ได้จะต้องอาศัยหลักวิชาการอ่ืนๆ เช่น อักษรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นบุรพภาคของผู้ที่จะศึกษาธรรมชั้นสูงต่อๆ ไป๙๓ 
  ๒๐. อุปสรรคและแนวทางการพัฒนา แนวทางจัดการศึกษาตามความคิดเห็นว่าควรจะ
เน้นในทางปฏิบัติในทางศาสนพิธีให้มาก เพ่ือผู้ศึกษาไปแล้วจะได้เป็นบุคลากรที่ดีของศาสนทายาท 
ด้านหลักสูตร ควรให้มีการอบรมบุคลากร เพ่ือให้มีความสามารถในด้านหลักสูตรอย่างจริงจังและให้มี

                                                           

  ๘๙สัมภาษณ์ พระครูโกศลธรรมาภิรักษ์ (มานพ สิริภทฺโท). เจ้าอาวาสวัดคลองตาเพชร จังหวัดชลบุรี, 
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๙๐สัมภาษณ์ พระครูขันติสารวิสิฐ (มงกุฎ อาภากโร). เจ้าอาวาสวัด เขาชะอาง จังหวัดชลบุรี , ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๙๑สัมภาษณ์ พระมหาคมสันต์ ชินวโร. เจ้าคณะอ าเภอเกาะจันทร์ เจ้าอาวาสบ่อทองราษฎร์บ ารุง 
จังหวัดชลบุรี, ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑.              
  ๙๒สัมภาษณ์ พระครูสิทธิธรรมานุวัตร (ประโยชน์ ธมฺมวโร). เจ้าคณะอ าเภอพนัสนิคม เจ้าอาวาสวัด
หลวงพรหมาวาส  จังหวัดชลบุรี, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑.    
  ๙๓สัมภาษณ์ พระครูสารัตถ์ธรรมโกศล (เสมียน ขนฺติโก). เจ้าอาวาสวัดทรงธรรม จังหวัดชลบุรี, ๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.                  



๑๒๖ 

การศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียน ต้องเป็นหลักสูตรที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน 
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย๙๔ 
  ๒๑. อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์นั้น
เป็นการด าเนินงานที่ยังต้องอาศัยการเอาใจใส่อย่างจิงจังและสม่ าเสมอจากเจ้าส านักเรียน เพราะเมื่อ
การเรียนการสอนเป็นไปไม่สม่ าเสมอ นักเรียนมักจะเกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียนหรือการเรียนการ
สอนไม่ครบตามเนื้อหาวิชาของหลักสูตรผู้เรียนเกิดความไม่มั่นใจซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้มี
จ านวนนักเรียนขาดสอบมากและสอบไม่ได้ แนวพัฒนาดังที่ทราบอยู่แล้วว่าการศึกษาของคณะสงฆ์
นั้น ท่านมุ่งเพ่ือสร้างศาสนทายาทและเพ่ือให้เป็นพุทธศาสนิกชน หรือบุคลากรสงฆ์ที่มีความรู้ในหลัก
พระธรรมวินัย เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพทางพระพุทธศาสนา๙๕ 
  ๒๒. การพัฒนาการศึกษาในอนาคต ส านักเรียนจะต้องให้ความส าคัญแก่ผู้บวชเข้ามาได้
เห็นความส าคัญของการเรียนพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการเรียนในระบบการศึกษาพระปริยัติธรรม 
และจัดส่งเสริมสนับสนุนไปตามสมควรเพื่อเป็นก าลังใจแก่ครูอาจารย์และเป็นแรงจูงใจแก่ผู้เรียนอีกทั้ง
ควรมีการแนะแนวทางการศึกษาต่อในระบบการศึกษาของคณะสงฆ์๙๖  
  ๒๓. การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ท้ัง ๒ แห่งเมื่อมีวุฒินักธรรมหรือบาลีแล้วจะสามารถ
ไปศึกษาต่อในระดับใดในสถานศึกษาใดของทางโลกได้บ้าง ก็จะเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญส่วนหนึ่งที่จะส่ง   
เสริมให้พระภิกษุ สามเณร ด ารงสมณเพศอยู่ และศึกษาเล่าเรียนอยู่ในพระธรรมวินัย ซึ่งจะเป็นก าลัง
ของการคณะสงฆ์และการพระศาสนาอันที่จริง การศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์มิใช่ทางตันเลย
หมาย ความว่า เป็นพระภิกษุ สามเณร ก็มีโอกาสมีช่องทางที่จะศึกษาเล่าเรียนต่อได้ในสถานศึกษา
ต่างๆ การศึกษาพระปริยัติธรรมจึงเป็นทางที่เปิดกว้างเปิดเพื่อให้โอกาสแก่ทุกคนที่สนใจศึกษา๙๗ 
 ๒๔. เปิดโอกาสให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองได้ส่งบุตรหลานหรือ เยาวชนของชาติที่ขาด
โอกาสทางการศึกษาจะด้วยเหตุผลใดก็ตามได้เข้ามาบวชเรียน ที่ส าคัญเป็นทางการศึกษาที่จะหล่อ
หลอมกล่อมเกลาและพัฒนาประชาชนของประเทศให้ได้ความรู้ความสามารถทั้งทางธรรมและทาง
โลก คือเจริญด้วยวิชาการทางธรรมและทางโลก ถึงแม้จะลาสิกขาไปก็ยังจะเป็นพุทธศาสนิกชนหรือ
ประชาชนที่มีคุณภาพของสังคม๙๘  
 
 
 
                                                           

  ๙๔สัมภาษณ์ พระปลัดวัลลภ คุณวุฑฺโฒ. เจ้าอาวาสวัดวังรีคีรีวันวนาราม จังหวัดชลบุรี, ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๖๑. 
   ๙๕สัมภาษณ์ พระครูพิพิธกิจจารักษ์ (สนัด ขนฺติโก). เจ้าคณะอ าเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ 
จังหวัดชลบุรี, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑.      
  ๙๖สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ พระมหาบุรี อธิปญฺโญ. รองเจ้าคณะอ าเภอพนัสนิคม เจ้าอาวาสวัดบ้านในบน
จังหวัดชลบุรี, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑.    
  ๙๗สัมภาษณ์ พระครูวิมลธรรมสถิต (โสน ฐานวโร). เจ้าอาวาสวัดหนองชันจันทนาราม จังหวัดชลบุรี, 
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑.   
  ๙๘สัมภาษณ์ พระครูวิบูลปริยัติกิจ (สังขีด จนฺทปญฺโญ). เจ้าคณะอ า เภอศรีราชา เจ้าอาวาสวัดพิบูล
สัณหธรรม จังหวัดชลบุรี, ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 



๑๒๗ 

ตารางท่ี ๔.๖ สรุป แสดงความถ่ี การสัมภาษณ์เชิงลึก ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนา 
สรุปประเด็นส าคัญ  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

  จ านวน  (รูป)  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
              ๑.นโยบายการศึกษาของภาครัฐที่บังให้พ่อแม่ต้องส่ง  
                 บุตรไปเรียนหนังสือ จึงท าให้เด็กไม่เข้ามาบวชเณร 
                 เหมือนก่อน 
              ๒.การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์เท่าที่ปรากฏขึ้นอยู่   
                 กับเจ้าส านักเรียนหรือเจ้าอาวาส เมื่อสิ้นเจ้าส านัก 
                 เรียนหรือเจ้าอาวาสส านักเรียนนั้นถดถอยไปด้วย 
              ๓.ปัญหาคือบางส านักขาดความพร้อมในการจัดระบบ 
                 การเรียนการสอน เวลาการศึกษาน้อยไม่เพียงพอ  
                 ขาดงบประมาณในการด าเนินการต้องพ่ึงตนเอง 

๗ 
 
 
๖ 
 
 
๖ 
 
 

๑,๒,๑๙,๒,๓๒,๒๔,๒๙ 
 
 

๗,๕,๑๐,๑๖,๒๗,๑๘ 
 
 

๓,๑๑,๒๑,๑๒,๒๘,๓๑ 
 

             ๔.ปัญหาและอุปสรรคของการศึกษาของพระภิกษุ  
                 สามเณร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีหน้าที่รับผิด     
                 ชอบไม่เอาใจใส่  
              ๕.ปัญหาและอุปสรรคคือการไม่เอาใจใส่อย่างจิงจัง   
                 และสม่ าเสมอจากเจ้าส านักเรียน นักเรียนจะเกิด  
                 ความเบื่อหน่ายต่อการเรียน 

๕ 
 
 

๖ 

๕,๔,๒๙,๓๑,๑๐ 
 
 

๑๒,๒๘,๑๕,๒๒,๙,๑๑ 
 

 
 
 สรุป การพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีทั้ง ๕ ด้านนั้น 
ได้แก่ ๑. ด้านหลักสูตร ๒. ด้านครูผู้สอน ๓. ด้านกระบวนการ การเรียนการสอน ๔. ด้านสื่ออุปกรณ์
การสอน และ ๕. ด้านวัดผลและประเมินผล หากจะได้พิจารณาอุปสรรคในทุกด้านแล้ว จะเห็นได้ว่า
ล้วนเกิดจากการบริหารจัดการที่ไม่ดี เกิดข้อบกพร่องไม่เป็นระบบดังนั้น ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
จึงต้องแก้ไขโดยการก าหนดวิธีการ ได้แก่ ๑. ต้องมีการวางแผนงาน ๒. ต้องจัดองค์กรอย่างเป็นระบบ 
๓. ผู้บริหารส านักเรียนหรือเจ้าอาวาสเองต้องมีความเป็นผู้น า ๔. ต้องมีการติดตามประเมินผลของ
ส านักเรียนในทุกๆ มิติ จึงจะสามารถน าพาส านักเรียนสู่ความส าเร็จได้ 
 อุปสรรคและวิธีการแก้ไขที่เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์
จังหวัดชลบุรี นั้น วิเคราะห์โดยองค์รวม ดังนี้ 
  ๑. ด้านหลักสูตร ภาษาที่ใช้ในหนังสือเป็นภาษาที่เข้าใจยาก เนื้อหาสาระในหลักสูตรเน้น
การจ าขาดการวิเคราะห์ท าให้ไม่เข้าใจสาระในเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง จึงควรปรับปรุงภาษาที่ใช้ให้เป็นภาษา
ที่เข้าใจงา่ย จัดระบบเนื้อหาให้ง่ายต่อการเข้าใจ มีค าอธิบายให้ชัดเจน การใช้ส านวนต่างๆ ให้ทันสมัย 
  ๒. ด้านครูผู้สอน ครูผู้สอนไม่เพียงพอ ครูขาดความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ขาดประสบ 
การณ์ เสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่ครูผู้สอน ควรอบรมวิชาครู พัฒนาเทคนิควิธีการเรียนการสอนเพ่ือให้
ผู้เรียนได้เข้าใจอย่างแท้จริง 
  ๓. ด้านกระบวนการการเรียนการสอน วิธีการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับครูผู้สอนขาดวิธีการ
ที่ทันสมัยไม่ค่อยมีการประยุกต์ใช้ และขาดการคิดวิเคราะห์ จึงควรเน้นทักษะทั้ง ๔ ด้าน คือ ฟัง พูด 



๑๒๘ 

อ่าน เขียน ควรเพิ่มการคิดวิเคราะห์และปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้ทันสมัย ปรับปรุงวิธีการเรียน
การสอนที่แต่เดิมใช้ระบบการท่องจ า ให้เกิดขบวนการเรียนที่เป็นแรงศรัทธาในการเรียนการสอนโดย
เพ่ิมกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากขึ้น 
  ๔. ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน อาคารสถานที่ มักใช้ศาลาการเปรียญซึ่งมักมีเสียงรบกวนและ          
บรรยากาศไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ คับแคบ ไม่ปลอดโปร่ง แสงสว่างไม่เพียงพอ สื่ออุปกรณ์ประกอบการ
สอนมีการใช้น้อยหรือแทบไม่มีหนังสือ ต าราประกอบการเรียนเป็นต าราเก่าเกินไป ขาดการปรับปรุง 
และภาษาที่ใช้ยาก 
  ๕. ด้านการวัดผลและประเมินผล เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล มักวัดความจ ามากกว่า
ความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ ไม่มีเกณฑ์มาตรฐาน และกฎเกณฑ์แน่นอนความยากง่ายของข้อสอบ 
ควรให้มีมาตรฐานเดียวกันไม่ยากหรือง่ายเกินไป ขาดการทดสอบความยากง่าย ควรปรับเกณฑ์ในการ
วัดผลและประเมินผลโดยใช้วิธีด าเนินสายกลาง จัดระบบให้มีมาตรฐานเดียวกัน ควรปรับปรุงการออก
ข้อสอบโดยให้เลือกท า มีการสอบเก็บคะแนนสะสมได้ในทุกระดับ ทั้งนี้ ควรให้ครูผู้สอนได้ประเมินผล
การเรียน พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนหรือองค์ประกอบอ่ืนๆ แต่การเรียนการสอนยังขาดประสิทธิ 
ภาพและประสิทธิผลค่อนข้างต่ า ซึ่งจะเห็นได้จากจ านวนนักเรียนปริยัติธรรมที่สอบไล่ได้ โดยเฉลี่ยไม่
ถึงร้อยละ ๕๐ ของจ านวนนักเรียนที่สอบ 
   ๖. สาเหตุส าคัญที่ท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลค่อนข้างต่ าคือ
การที่ครูสอนพระปริยัญติธรรมของส านักเรียน มีคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยหลาย
ประการ เช่น ครูผู้สอนเหล่านี้ โดยเจ้าอาวาสใช้รุ่นพ่ีที่ส าเร็จการศึกษาในระดับสูงกว่าผู้เรียนให้มาท า  
หน้าที่ครูผู้สอนแก่รุ่นน้อง ในลักษณะของการช่วยงานวัดโดยที่ครูเหล่านี้ขาดความรู้และประสบการณ์
เกี่ยวกับวิธีการสอนและการบริหารการศึกษา ส่วนมากสอนในลักษณะของพ่ีสอนน้อง เมื่อผู้ใดสอบไล่
ได้ชั้นใด เจ้าอาวาสก็จะใช้ให้สอนในชั้นที่ต่ ากว่าประกอบกับครูผู้สอนยังมีภาระส่วนตนในการที่จะต้อง
ขวนขวายศึกษาให้ตนเองมีความรู้ในทางพระปริยัติธรรมที่สูงขึ้น จึงต้องเรียนคู่ไปกับการสอนและอีก
สาเหตุหนึ่งก็คือ เจ้าอาวาสมักใช้ให้ครูสอนพระปริยัติธรรมที่สูงขึ้น จึงต้องเรียนคู่ ไปกับการสอนและ
สาเหตุหนึ่งก็คือเจ้าอาวาสมักมอบหมายให้ครูสอนพระปริยัติธรรมไปปฏิบัติศาสนกิจอ่ืนๆ  
  ๗. ท าให้ครูผู้สอนไมส่ามารถท าหน้าที่สอนได้ไม่เต็มศักยภาพท าให้ขาดแคลนครูขาดแคลน 
อุปกรณ์การเรียนการสอนและการขาดแรงจูงใจในการสอน ครูพระผู้สอนไปศึกษาต่อท าให้ต้องเปลี่ยน
ครูใหม่ ส่วนครูฆราวาสก็ขอเงินค่าตอบ แทนเพ่ิม เพราะค่าครองชีพสูงขึ้น ส านักเรียนไม่สามารถต้อง
สนองได้เนื่องจากต้องรับภาระหลายด้าน โดยเฉพาะพระเณรที่มาเรียนยังขาดปัจจัยสี่ในการครอง
สมณะ เป็นปัญหาในการจัดสรรงบประมาณแม้จะประสบปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาของ
พระสงฆ์มากเพียงใด การจัดการศึกษาให้พระภิกษุ สามเณรก็ต้องด าเนินการต่อไปเพ่ือมุ่งให้พระภิกษุ
สามเณรได้พัฒนาตนเองประพฤติและปฏิบัติตามพระธรรมวินัย เป็นศาสนทายาทที่ดี และน าความรู้
จากการศึกษาไปพัฒนาสังคมให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป 
  การวิเคราะห์การส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี  
ตามหลัก (SWOT Analysis) ประกอบด้วยประเด็นหลักใน ๔ ประเด็น ได้แก่ (S=Strengths) จุดแข็ง 
(W=Weaknesses) จุดอ่อน (O=Opportunities) โอกาส (T=Threats) อุปสรรคและภัยคุกคาม 
ดังต่อไปนี้ 



๑๒๙ 

   ๑. S = Strength : จุดแข็ง 
  ๑. การส่งเสริมการจัดการศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี คือ เขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาคตะวันออก ตั้งอยู่ศูนย์กลางของอุสาหกรรมและท่าเรือมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมจึงมีความพร้อมในการจัดการศึกษาในทุกๆ ด้านทั้งในด้านอาคารสถานที่ด้าน
บุคลากรทางการศึกษา ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนตลอดถึงการสนับสนุนในด้านต่างๆ๙๙  
  ๒. การจัดการเรียนการสอนที่เป็นจุดแข็ง คือ การเรียนนักธรรมนั้นในแต่ละชั้น มีเนื้อหาที่
สัมพันธ์กับผู้เรียนและมีต าราเรียนเป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์โดยได้ใช้เป็นหลักสูตรในการเรียนนักธรรม    
ตรี โท เอก มาเป็นเวลาช้านาน มีระยะเวลาในการเรียนที่เหมาะสมกับเนื้อหาในแต่ละวิชา๑๐๐  
  ๓. ส่วนในการประเมินผลการเรียนนั้นคณะสงฆ์ได้จัดให้มีการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นที่ความจ าและความความเข้าใจ สถานศึกษา (ส านักเรียน) ตั้งอยู่ใจกลางของ
ความเจริญและสิ่งอ านวยความสะดวกหลายอย่าง อาทิ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในภายนอก ความทันสมัย
ของสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรม จุดแข็ง ของการจัดการศึกษาก็คือ เรามีวิชาเรียนที่เกี่ยวกับการท า
ให้คนเป็นมนุษย์ ท าให้คนเป็นพระเป็นเณร ท าให้คนเป็นผู้ประเสริฐท าคนให้เป็นคนดีในสังคม๑๐๑    
  ๔. ประเทศชาติตลอดจนให้สังคมมวลมนุษย์ชาติทั้งโลกเกิดสันติสุขไม่เบียดเบียนกันไม่ลัก
ขโมย ไม่โม้ปดมดเท็จกลิ้งกลอกหรือหลงมัวเมาในสิ่งเสพติดให้โทษให้รู้จักเมตตา ต่อกันและกันรู้จักให้
อภัยกัน รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกันเห็นอกเห็นใจกัน ยินดีเมื่อเขาได้ดีมีสุขนี้แหละเป็นจุดแข็ง๑๐๒   
  ๕. คณะสงฆ์เรามีต าราเรียนที่แก้ไขชีวิต แก้ไขปัญหาทางใจให้เขาได้ ตามวัตถุประสงค์ของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงตรัสแก่ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา การที่คณะสงฆ์
ให้ความส าคัญและยกระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมอันเป็นหัวใจส าคัญยิ่งของพระพุทธศาสนาเป็น
หลักสูตรแรกแห่งการเรียนรู้หลักธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนานับว่าเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา และผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจ าวันได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นไปในทางที่ดี
ขึ้น๑๐๓  
  ๖. ทางคณะพระสงฆเ์จ้าคณะพระสังฆาธิการโดยพระเถรานุเถระผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ให้การ 
สนับสนุนในการจัดการศึกษาอย่างเต็มความสามารถทั้งในด้านครูสอน อุปกรณ์การเรียนการสอนรวม  
ทั้งสถานที่และปัจจัยอ่ืนๆ พระสังฆาธิการทุกระดับชั้นให้ความร่วมมือกันดี เช่นในการสอบธรรมแต่ละ

                                                           

  ๙๙สัมภาษณ์ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาธิโก). เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดบางพระ
วรวิหาร (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
  ๑๐๐สัมภาษณ์ พระครูวิทยาภินันท์ (ชัยณรงค์ โกวิโท). เจ้าคณะอ าเภอพานทอง เจ้าอาวาสวัด โปุง
ตามุข จังหวัดชลบุรี, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๑๐๑สัมภาษณ์ พระปัญญารัตนาภรณ์ (อนันต์ ธมฺมโชโต). รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี วัดชัยมงคล (พระ
อารามหลวง) เมืองพัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑.    
  ๑๐๒สัมภาษณ์ พระครูขันติสารวิสิฐ (มงกุฎ อาภากโร). เจ้าอาวาสวัด เขาชะอาง จังหวัดชลบุรี, ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๑๐๓สัมภาษณ์ พระมหามงคล ปุญฺญมงฺคโล. เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอบ่อทอง เจ้าอาวาสวัดหลุมมะนาว 
จังหวัดชลบุรี, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑.   



๑๓๐ 

ครั้งพระผู้ใหญ่ออกให้ก าลังใจกัน และหากมีอุปสรรคก็ช่วยกันแก้ไปในตัว จุดแข็งของการจัดการศาสน
ศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี๑๐๔   
  ๗. คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีมีความพร้อม คืออยู่ในปฏิรูปเทศหมายถึงอยู่ในสถานที่สัปปายะ 
มีแรงสนับสนุนจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการ อุบาสก อุบาสิกา และประชาชนทั่วไปจึงท าให้การจัดการ
เรียนการสอนดีกว่าจังหวัดอ่ืนๆ ที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงกัน บุคลากร (ครู) มากทั้งจ านวน และคุณภาพ
ทุนในการจัดการศึกษาเพียงพอในการด าเนินการ สถานศึกษา (สถานที่) มีให้เลือกมากมาย ทุกส านัก
เรียนเน้นที่ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจมีจิตวิทยาในการสอนให้กับพระบวชได้ศึกษาอย่าง
ครบถ้วน ท าให้พระผู้สอนเป็นจุดแข็ง๑๐๕   
  ๘. การศึกษาที่ถูกต้องของคณะสงฆ์ คือการศึกษาธรรมะให้ลึกซึ้งทั้งปริยัติและปฏิบัติ
เท่านั้นที่จะจรรโลงพระพุทธศาสนาไว้ได้๑๐๖ 
  ๙. ความมุ่งม่ันของการจัดการศึกษามุ่งไปในเชิงปริมาณ ไม่มุ่งในทางคุณภาพ จากการที่ได้
ประสพมาเป็นลักษณะเช่นนั้นคณะสงฆ์ฯ มีการพัฒนาและบริหารหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ๑๐๗ 
 ๑๐. ในเขตพ้ืนที่ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีมีเจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับสูงซึ่งเป็น
เจ้าอาวาสเป็นเจ้าส านักเรียน มีความพร้อมในด้านต่างๆ นับเป็นจุดแข็ง๑๐๘   
   
ตารางท่ี ๔.๗ สรุป แสดงความถ่ี การสัมภาษณ์เชิงลึก ตามหลัก (SWOT Analysis) ด้าน S=Strengths 
: จุดแข็ง 

สรุปประเด็นส าคัญ  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
  จ านวน(รูป)  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
              ๑.ด้านอาคารสถานที่ บุคลากรทางการศึกษา อุปกรณ ์ 
                 การเรียนการสอน ตลอดถึงการสนับสนุนในด้านต่างๆ  
              ๒.ต าราเรียนเป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์ 
              ๓.บุคลากรส่วนที่เป็นครูอาจารย์ ในตัวจังหวัดและตาม   
                 อ าเภอต่างๆ เมื่อเรียนจบแล้วก็ยังอยู่ประจ า 
              ๔.เจ้าคณะปกครอง พระสังฆาธิการ และพุทธศาสนิกชน  
                 ให้การสนับสนนุ 
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   ๑๐๔สัมภาษณ์ พระครูพิศาลประชานุกิจ (ด ารง จกฺกวโร). เจ้าคณะอ า เภอหนองใหญ่ เจ้าอาวาสวัด
หนองใหญ่ศิริธรรม จังหวัดชลบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
  ๑๐๕สัมภาษณ์ พระครูทัสนียคุณากร (วรรณะ ตนฺติปาโล). เจ้าคณะอ า เภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัด
สัตหีบ จงัหวัดชลบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
  ๑๐๖สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมรส, ดร. (ชัยยุทธ อสิญาโณ). ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส
วัดนอก จังหวัดชลบุรี, ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑.      
  ๑๐๗สัมภาษณ์ พระมหาภูวนาถ อาภากโร. รองเจ้าคณะอ าเภอบ่อทอง เจ้าอาวาสวัดคลองมือไทร 
จังหวัดชลบุรี, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑.    
  ๑๐๘สัมภาษณ์ พระครูอุดมพัฒนาการ (วันชัย วชิรญาโณ). เจ้าคณะต าบลธาตุทอง เจ้าอาวาสวัดธาตุ
ทอง จังหวัดชลบุรี, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๓๑ 

 ๒. W = Weaknesses : จุดอ่อน  
  ๑. การส่งเสริมการจัดการศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์จั งหวัดชลบุรี อยู่ในเขตพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์การลงทุน สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนให้
โอกาสพระภิกษุสามเณรเข้าศึกษาเพ่ิมขึ้นท าให้พระภิกษุสาม เณรมีทางเลือกศึกษาด้านอ่ืนๆ จึงท าให้
ความสนใจในการศึกษาพระปริยัติธรรมมีแนวโน้มลดลง๑๐๙  
  ๒. การจัดระบบการเรียนการสอน คือครูผู้สอนอาจไม่มีความช านาญเพียงพอ ในบาง
ส านักยังขาดครูที่มีประสบการณ์ ขาดระบบในการจัดการศึกษาที่ดี มักใช้ระบบที่สอนน้องท าให้ไม่มี
เวลาสอนอย่างเต็มที่ และบางส านักที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญ ก็ยังขาดปัจจัยสนับสนุนการเรียน
การสอนคือต ารามีน้อยไม่เพียงพอจึงท าให้การเรียนการสอนด้อยประสิทธิภาพตามไปด้วย๑๑๐ 
  ๓. ด้านผู้เรียน ขาดแคลนผู้เรียนที่สนใจใฝุรู้ด้านแผนกธรรมอย่างแท้จริงการไม่ศึกษาเล่า
เรียนในคัมภีร์ที่เป็นมรดกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้มอบให้ ละเลยไม่ใส่ใจจะมอง
แต่วิชาข้างนอกว่าเป็นสิ่งส าคัญกว่าวิชาพระพุทธศาสนา มองวิชาของเราเป็นวิชาที่ด้อยค่า๑๑๑  
 ๔. การศึกษาภาคบังคับของภาครัฐจึงมีกุลบุตรมาบวชน้อย ท าให้ผู้ที่จะศึกษาพระปริยัติ
ธรรมน้อยไปด้วย ดังนั้นฝุายบ้านเมืองควรบรรจุหลักสูตรพระปริยัติธรรม ใส่เข้าไปในต าราเรียน อีก
อย่างหนึ่งเรายังไม่พร้อมที่จะเปิดสอนทางสื่อ คือทางแม่กองธรรมควรมีสื่อช่องทางหนึ่งทางใด
ออกอากาศเผยแพร่การเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมแก่พระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ จะ
เป็นทางวิทยุกระจาย เสียง โทรทัศน์ ส าหรับพระภิกษุสามเณรโดยตรงตลอดถึงบุคคลทั่วไปได้ศึกษา
ประการต่อมาท่ีเป็นจุดอ่อน อีกประการหนึ่ง คือต าราเรียนหรือคัมภีร์ยังเป็นภาษาที่เข้าใจยากส าหรับ
คนทั่วไป๑๑๒   
  ๕. ในบางส านักอาจขาดความพร้อมในการจัดระบบการเรียนการสอน ทั้งในเรื่องการจัด  
การหลักสูตรการน าเนื้อหาสาระมาสอนเวลาในการเรียนไม่เพียงพอขาดงบประมาณในการด าเนินการ 
ขาดแคลนครูผู้สอน เจ้าส านักเรียนไม่เห็นคุณค่าความส าคัญและไม่สนับสนุนการศึกษา ผู้ที่มีความรู้
ความสามารถไม่ได้รับโอกาสในการจัดการศึกษา และบริหารการศึกษา จึงเป็นเหตุให้การศึกษาของ
คณะสงฆ์ไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร เมื่อเรียนจบตามหลักสูตรแล้ว ไม่มีสถาบันทางโลกรับรองคุณวุฒิ 
การศึกษาของพระภิกษุ สามเณร จึงท าให้ไม่เป็นที่น่าสนใจของบุคลากรที่ศรัทธาจะมาบวช การศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกนี้จึงมีผู้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนน้อยลงตามล าดับ๑๑๓  

                                                           

   ๑๐๙สัมภาษณ์ พระครูพิพิธศาสนการ (บุญเหลือ ปญฺญาวโร). เจ้าอาวาสวัดเขาช่องลม จังหวัดชลบุรี, ๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.    
  ๑๑๐สัมภาษณ์ พระมหามงคล ปุญฺญมงฺคโล. เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอบ่อทอง เจ้าอาวาสวัดหลุมมะนาว 
จังหวัดชลบุรี, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑.   
  ๑๑๑สัมภาษณ์ พระมหาณรงค์ อุตฺตโร. เจ้าอาวาสวัดทับเจรญิ จังหวัดชลบุรี, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑.                  
  ๑๑๒สัมภาษณ์ พระมงคลโมลี วิ. (สมบุญ โสภโณ). ที่ปรึกษาเจ้าคณะต าบลหมอนนาง เจ้าอาวาสวัดทุ่ง
เหียง จังหวัดชลบุรี, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๑๑๓สัมภาษณ์ พระครูปราโมทย์สมณวัตร (ทองค า ปริมุตฺโต). เจ้าอาวาสวัดเขาห้ายอด จังหวัดชลบุรี, 
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๓๒ 

  ๖. ถ้าจะกล่าวแล้วไม่ใช่เฉพาะของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี เท่านั้นแต่เป็นไปในองค์รวมนั่น
ก็คือจ านวนนักเรียนที่มีน้อยลงไปเรื่อยๆ เนื่องจากการศึกษาภาคบังคับ และความเจริญด้านวัตถุได้
แพร่ขยายทั่วไป ผู้ปกครองที่เห็นความส าคัญของการบวชเรียนจึงมีน้อยลง และเยาวชนที่บวชเรียน
โดยมากกไ็ม่สามารถอยู่ได้๑๑๔ 
  ๗. การดูแลเอาใจใส่ของเจ้าส านักเรียนมีน้อยรวมถึงหลักสูตร แต่ละส านักด าเนินการตาม
กฎเกณฑ์ของตนเอง บางส านักมีความพร้อมก็โดดเด่น ส านักที่ไม่มีความพร้อมจัดการเรียนการสอนก็
ด าเนินการตามมีตามได้ ไม่มีผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดการศึกษาโดยตรงล าพังเจ้าอาวาส เจ้าคณะก็มี
งานอ่ืนต้องรับผิดชอบ๑๑๕  
  ๘. พระภิกษุสามเณรผู้เรียนเป็นต้องปรับปรุงในการเรียน โดยการเน้นในตัวตนเองสนใจ
ท าความเข้าใจในการศึกษา โดยเน้นหลักการเรียนด้วยความตั้งใจ๑๑๖  
  ๙. จุดอ่อนของระเบียบข้อบังคับต่างๆ ครูผู้สอนไม่เพียงพอ ครูขาดขาดประสบการณ์ไม่
สามารถประยุกต์ใช้กับสภาพจริงขาดการศึกษาอบรมและขาดขวัญก าลังใจซึ่งครูผู้สอนควรเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถมีคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในการสอนด้วย เพ่ือสามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์ใน
ปัจจุบัน เปรียบเทียบ อธิบายและประยุกต์ใช้และควรอบรมวิชาครู พัฒนาเทคนิควิธีการการเรียนการ
สอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าใจอย่าแท้จริง๑๑๗  
  ๑๐. ขาดเสริมสร้างขวัญก าลังใจแกค่รผูู้สอนอีกด้วยจากผลการศึกษาพบว่าจ านวนนักเรียน 
เต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ไม่เหมาะสม ส่งผลต่อคุณภาพของการ คุณวุฒิของอาจารย์อยู่ใน
เกณฑ์ต่ า ขาดการส่งเสริมและผลักดันในการให้ทุนผลงานทางวิชาการที่จะเป็นแนวทางในการส่งเสริม
ให้อาจารย์มีคุณวุฒิไม่ปรากฏว่ามีกลไกการบริการวิชาการเพ่ือที่จะกระตุ้นให้อาจารย์ค้นระบบด้านการ 
เรียนการสอนไม่มีการจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า ไม่มีกระบวนการติดตาม
ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมที่ชัดเจน๑๑๘ 
  ๑๑. จุดอ่อนของการจัดการศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีระบบการบริหาร
จัดการในด้านการเรียนการสอนและการประเมินผลของส านักเรียนยังขาดเอกภาพในเชิงนโยบายการ
พัฒนา อีกท้ังยังขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดและจริงจังเจ้าอาวาสหรือเจ้าส านักเรียนการให้
ความส าคัญต่อการเรียนการสอนและสอบธรรมสนามหลวงของผู้บริหารส านักเรียนยังขาดความชัดเจน 
โดยประสิทธิผลหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือการสอบนั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ขาดแผนการเรียนการสอนที่เป็นแกนกลางเพ่ือถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดี่ยวกันขาดระบบสวัสดิการ
                                                           

  ๑๑๔สัมภาษณ์ พระครสูีลานุโลมคณุ (ปฐม กิตฺติภทฺโท). เจ้าอาวาสวัดเนินสี่ จังหวัดชลบุร,ี ๓๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๑.      
   ๑๑๕สัมภาษณ์ พระมหาบุรี อธิปญฺโญ. รองเจ้าคณะอ าเภอพนัสนิคม เจ้าอาวาสวัดบ้านในบน จังหวัด
ชลบุรี, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑.    
  ๑๑๖สัมภาษณ์ พระครูถาวรศุภกิจ (ประเสริฐ จิรธมฺโม). เจ้าอาวาสวัดหนองเกตุ  จังหวัดชลบุ รี, ๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.                     
  ๑๑๗สัมภาษณ์ พระครูโกศลธรรมาภิรักษ์ (มานพ สิริภทฺโท). เจ้าอาวาสวัดคลองตาเพชร จังหวัดชลบุรี, 
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๑๑๘สัมภาษณ์ พระมหาคมสันต์ ชินวโร. เจ้าคณะอ าเภอเกาะจันทร์ เจ้าอาวาสบ่อทองราษฎร์บ ารุง 
จังหวัดชลบุรี, ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑.              



๑๓๓ 

และแรงจูงใจที่จะท าให้พระภิกษุสามเณรสนใจศึกษาและเข้าสอบนักธรรมสนามหลวง ผู้เรียนคือ
พระภิกษุสามเณร ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจในบริบท หรือจุดมุ่งหมายของการศึกษาพระปริยัติธรรมของ
คณะสงฆ์ในเบื้องต้น โดยมักมีทัศนคติความคาดหวังที่ยังมุ่งการได้รับวุฒิการศึกษาสามัญ๑๑๙ 
  ๑๒. จุดอ่อนของการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมในเขตปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี      
ที่เป็นอุปสรรคไม่ให้การพัฒนาการเรียนการสอนบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามที่ได้มุ่งหวังไว้ 
ประกอบด้วย ๑) บุคลากรครูผู้สอนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกิดปัญหาสมองไหล ๒) บุคลากรครูผู้  
สอนขาดทักษะการสอน เพราะไม่มีการจัดอบรมสัมมนาครูผู้สอนพระปริยัติธรรมไว้ก่อนท าให้มีปัญหา
การสื่อความรู้ความเข้าใจต่อนักเรียนได้น้อย ๓) บุคลากรครูผู้สอนไม่ด าเนินการสอนตามแผนการสอน
ที่ได้วางไว้ท าให้งานด าเนินไปอย่างพลาดเปูาประสงค์ ๔) บุคลากรครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญช านาญ  
ในการสอนยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ๕) แรงจูงใจของระบบการศึกษาพระปริยัติธรรม (ผู้เรียน) 
มีน้อยบางปีการศึกษากลุ่มที่เข้ามายังด้อยเรื่องทักษะการอ่าน การเขียนความเข้าใจอยู่มาก ๖) ทัศนคติ 
ความมุ่งหวัง ความคาดหมายของผู้เรียน จะเปลี่ยนไปเมื่อสอบไม่ผ่าน๑๒๐ 
 
ตารางที่ ๔.๘ สรุป แสดงความถี่  การสัมภาษณ์เชิงลึก ตามหลัก (SWOT Analysis)  ด้าน              
W = Weaknesses : จุดอ่อน 

สรุปประเด็นส าคัญ  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
  จ านวน(รูป)  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
              ๑.การเปิดโอกาสทางการศึกษาของรัฐและเอกชนให้ 
                 โอกาสพระภิกษุสามเณรเข้าศึกษาเพ่ิมขึ้น จึงท าให้  
                 สนใจการศึกษาพระปริยัติธรรมลดลง 
              ๒.ขาดพระภิกษุสามเณรที่สนใจด้านพระปริยัติธรรม   
                 สนใจแต่วิชาทางโลก 
              ๓.จ านวนนักเรียนมีน้อยลงไปเรื่อยๆ เนื่องจากการ 
                 ศึกษาภาคบังคับของรัฐบาล 
              ๔.ขาดเสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่ครูผู้สอน ขาดการ  
                 ส่งเสริมให้ทุนท าผลงานทางวิชาการ 

๕ 
 
 

๕ 
 

๕ 
 

๕ 

๒๓,๒๔,๒๘,๒๙,๓๒ 
 
 

๒๗,๑๖,๒๕,๒๘,๒๙   
 

๒๔,๒๘,๒๙,๓๒,๒๓, 
 

๕,๑๖,๒๕,๒๗,๒๘ 

 
 ๓. O = Opportunities : โอกาส  
  ๑. การส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี มีความพร้อมในการ 
จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมาในทุกๆ ด้านทั้งในด้านอาคารสถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
การสอน งบประมาณสนับสนุน ซึ่งถือว่าเป็นข้อได้เปรียบกว่าเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอ่ืนๆ คณะ

                                                           

  ๑๑๙สัมภาษณ์ พระมหาณรงค์ อุตฺตโร. เจ้าอาวาสวัดทับเจริญ จังหวัดชลบุรี, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑.                  
  ๑๒๐สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมรส, ดร. (ชัยยุทธ อสิญาโณ). ที่ปรึกษาเจา้คณะจังหวัดชลบรุ ีเจ้าอาวาส 
วัดนอก จังหวัดชลบุร,ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑.      



๑๓๔ 

สงฆ์ควรจัดท าแผนแม่บทแผนปฏิบัติการเพ่ือจะก าหนดทิศทางและเปูาหมายให้สอดคล้องกันเน้นการ
ท างานเชิงรุก๑๒๑  
  ๒. การเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์มาก           
ขึ้นคณะสงฆ์มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมากมายในปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งได้ผลิต         
บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละปีเป็นจ านวนมากจึงท าให้คณะสงฆ์มีบุคลากรครูที่เพียงพอที่จะ 
มาช่วยเหลือการศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์ได้อีกท้ังยังได้รับแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนที่ยังคง
ให้ความไว้วางใจพระสงฆ์ว่าจะเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมมีความรู้ความสามารถ๑๒๒ 
   ๓. การท าหน้าที่อบรมประชาชนและผู้ที่เข้ามาบวชเป็นศาสนทายาทให้มีความรู้ความเข้า 
ใจในหลักธรรมค าสอนได้และยังถือว่าวัดเป็นศูนย์รวมใจของประชาชน จึงท าให้วัดมีโอกาสได้จัดการ
เรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับความสะดวกสบายทันสมัยของแหล่งเรียนรู้และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถและมีความช านาญมีอยู่เป็นจ านวนมาก๑๒๓ 
  ๔. ประการส าคัญที่สุดคือ การได้รับการสนับสนุนในด้านการจัดการศึกษาแผนกธรรมใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ค่อนข้างดีถึงดีมาก เช่น ส านักเรียนวัดชัยมงคลนี้ เจ้าอาวาส
วัดชัยมงคล พระปัญญารัตนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี ได้เล็งเห็นซึ่งประโยชน์และความส าคัญ
ของการจัดการศึกษา ท่านจึงได้ให้การสนับสนุนในทุกด้าน เช่น ๑) ด้านหลักสูตร มีการจัดเตรียม
เนื้อหาและเวลาเรียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ๒) ด้านผู้สอน ได้จัดส่งครูไปอบรมเพ่ือ
พัฒนาความ รู้และน าความรู้มาพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียนหรือส านักเรียน ๓) ด้านกิจกรรมฯ มี
การจัดสรรทุนการจัดการศึกษาและการศึกษาแก่ครู ผู้เรียน และกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมโอกาสการ
เรียน ด้วยการสนับสนุนการศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้นในทุกแผนก ๔) ด้านสื่ออุปกรณ์การเรียน 
หนังสือแบบเรียน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเรียนทุกแผนก ๕) ด้านการประเมินผล ส่งเสริมการระดม
ความคิด เพ่ือการวางแผนพัฒนา และตรวจสอบผลการจัดการศึกษา เพ่ือน ามาส่งเสริมพัฒนาและ
แก้ปัญหา เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาโดยไม่จ ากัด๑๒๔  
  ๕. ถ้ามีครบสามารถศึกษาได้โดยประชาสัมพันธ์ให้สามารถลงชื่อสอบเหมือนกับพระภิกษุ
สามเณร ในส านักเรียนที่ใกล้บ้านแจกแจงรายละเอียดหลักสูตรการศึกษานักธรรมหรือธรรมศึกษาให้
เข้าใจว่ามีวิชาเรียนอะไรบ้าง หาซื้อหนังสือเรียนได้ที่ไหนจะให้เขาอ่านค้นคว้าเองหรือมาเรียนกับ
พระสงฆ์สามเณรก็ได้แล้วแต่สะดวก ก็จะเป็นการส่งเสริมให้คนทั่วไปได้เรียนรู้ ได้ศึกษาหลักธรรมมาก
ขึ้นด้วย ถ้าจ ากัดเฉพาะพระเณร๑๒๕  

                                                           

  ๑๒๑สัมภาษณ์ พระครูสิทธิธรรมานุวัตร (ประโยชน์ ธมฺมวโร). เจ้าคณะอ าเภอพนัสนิคม เจ้าอาวาสวัด
หลวงพรหมาวาส จังหวัดชลบุรี, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑.    
  ๑๒๒สัมภาษณ์ พระครูบวรพัฒนโสภณ (สุนทร จตฺตาวิโล). เจ้าอาวาสวัดบ้านไร จังหวัดชลบุรี , ๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 
    ๑๒๓สัมภาษณ์ พระมหาณรงค์ อุตฺตโร. เจ้าอาวาสวัดทับเจริญ จังหวัดชลบุรี, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑.                  
   ๑๒๔สัมภาษณ์ พระครูวิมลธรรมสถิต (โสน ฐานวโร). เจ้าอาวาสวัดหนองชันจันทนาราม จังหวัดชลบุรี, 
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑.   
  ๑๒๕สัมภาษณ์ พระครูวิสารทสุตากร (รัตนะ อตฺตสาโร). เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร จังหวัดชลบุรี, ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑. 



๑๓๕ 

  ๖. การเผยแผ่หลักธรรมก็จะไม่กว้างขวางและท าให้เสียโอกาสแก่บุคคลทั่วไปซึ่งมีจ านวน
มากกว่าพระเณรตั้งหลายเท่าตัว ถ้าท าตรงจุดนี้ได้ก็ถือว่าเป็นโอกาสของคณะสงฆ์ที่จะส่งเสริมให้คน
ทั่วไปเข้าถึงหลักธรรมได้ง่ายและสะดวกขึ้น แต่อย่าลืมต้องสร้างบุคลากรทางพระสงฆ์องค์สามเณรผู้
ถ่ายทอดให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ อยู่ในสถานที่ที่มีความเจริญและเพียบพร้อมในทุกๆ ด้านบุคลากร
ครูก็หาได้ง่ายกว่าที่อ่ืนๆ เจ้าส านักเรียนเอาใจใส่ดูแลในด้านการศึกษาเป็นอย่างดี จัดให้มีการเรียนการ
สอนอย่างเป็นระบบยังไม่ได้คิดจึงไม่สามารถคาดการอะไรได้๑๒๖ 
  ๗. โอกาสการจัดการศึกษาแผนกธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี นั้นก็คือ
การแข่งขันและสร้างผลงานให้เกิดแก่ส านัก เนื่องจากการจัดการศึกษานั้นนับมีความส าคัญในการที่จะ
เป็นบันไดให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของสมณศักดิ์ ส่วนหนึ่ง ฉะนั้น วัดที่มีความพร้อมในด้านปัจจัย
หรือสถานที่ จึงหันมาสนในเรื่องของการจัดการศึกษา๑๒๗  
  ๘. โอกาส ก็คือ จังหวัดชลบุรี อยู่ในเขตอยู่ในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกพ้ืนที่
ยุทธศาสตร์การลงทุน ชุมชนมีแรงสนับสนุนทาง ด้านทุนทรัพย์ โดยเจ้าส านักเป็นผู้จัดหา และมีผู้เรียน
มาก กว่าในจังหวัดอ่ืนถือว่าเป็นโอกาสที่ดีกว่าจังหวัดอ่ืนๆ๑๒๘  
  ๙. ความพร้อม บุคลากร สถานที่ งบประมาณ ความตั้งใจของเจ้าคณะปกครองเจ้าอาวาส 
มีความจริงใจ ผู้สอน ผู้เรียน รักการศึกษา มิใช่จัดเพื่อเปูาหมายอ่ืน ผู้ที่ใฝุในธรรมก็สอนให้รู้หลักธรรม 
เปิดโอกาสในการส่งเสริม๑๒๙  
  ๑๐. การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์นั้น เป็นการจัดการศึกษาที่เรียกว่าการศาสนศึกษาจัด
โดยมีวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายส่งเสริมความรู้แก่พระภิกษุสามเณร๑๓๐  
  ๑๑. ในการจัดการศึกษาทางคณะสงฆ์ มุ่งเน้นในทางหาคนเข้ามาศึกษามาก  ๆแต่ไม่เน้น
คุณภาพ จึงมีการหย่อนในหลักวิชาการ เช่น มีการสอบซ่อมเป็นต้น โอกาสให้เข้าถึงทรัพยากรสิ่ง
อ านวยความสะดวก เพ่ือให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม๑๓๑  
 
 

                                                           

   ๑๒๖สัมภาษณ์ พระครูปราโมทย์สมณวัตร (ทองค า ปริมุตฺโต). เจ้าอาวาสวัด เขาห้ายอด จังหวัด
ชลบุรี, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
   ๑๒๗สัมภาษณ์ พระครูไพจิตรพัฒนาการ (สมนึก อธิปญฺโญ). เจ้าอาวาสวัดเขาซก จังหวัดชลบุรี, ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.        
  ๑๒๘สัมภาษณ์ พระครูอุดมพัฒนาการ (วันชัย วชิรญาโณ). เจ้าคณะต าบลธาตุทอง เจ้าอาวาสวัดธาตุ
ทอง จังหวัดชลบุรี, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๑๒๙สัมภาษณ์ พระครูวิทยาภินันท์ (ชัยณรงค์ โกวิโท). เจ้าคณะอ าเภอพานทอง เจ้าอาวาสวัดโปุงตามุข 
จังหวัดชลบุรี, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๑๓๐สัมภาษณ์ พระมงคลโมลี วิ. (สมบุญ โสภโณ). ที่ปรึกษาเจ้าคณะต าบลหมอนนาง เจ้าอาวาสวัดทุ่ง
เหียง จังหวัดชลบุรี, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๑๓๑สัมภาษณ์ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาธิโก). เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดบางพระ
วรวิหาร (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 



๑๓๖ 

  ๑๒. โอกาสเข้าถึงแหล่งทุน เพ่ือที่นักเรียนและผู้ปกครองจะได้คลายความกังวลในเรื่อง
ทุนการศึกษา ซึ่งคณะสงฆ์ได้จัดท าโครงการต่างๆ เช่น โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนเป็น
ประจ าอย่างต่อเนื่องการเพ่ิมพูนและฝึกฝนทักษะ นักเรียนทุกคนสามารถเติบโตได้ในโลกที่เป็นจริง๑๓๒  
 ๑๓. เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี มีส านักเรียนคณะจังหวัดซึ่งถือว่าอยู่ในปฏิรูปเทศ 
คือถิ่นที่มีความเจริญมีความเหมาะสมและความพร้อมในด้านต่างๆ เช่นในด้านการศึกษาเป็นโอกาส
ของการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมที่ถือว่าเป็นปัจจัยที่จะอ านวยให้ประสบผลสัมฤทธิ์ สรุปได้เป็น ๓ 
ประเด็น คือ ๑) มีเจ้าส านักเรียนหรือส านักศาสนศึกษา ซึ่งเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ที่มีความพร้อม
ในหลายๆ ด้าน และมีความชัดเจนในการมุ่งเน้นไปสู่ความส าเร็จในด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมของ
พระสงฆ์ ๒) มีบุคลากรทางการศึกษาของสงฆ์ ทั้งผู้บริหาร ครูอาจารย์ และครูสอนพระปริยัติธรรมทั้ง
บรรพชิตและคฤหัสถ์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหาร หรือการเรียนการสอนพระปริยัติ
ธรรมและสามารถปฏิบัติงาน ได้เป็นอย่างดี ๓) มีความพร้อมที่จะด าเนินการบริหารจัดการส านักเรียน 
หรือส านักศาสนศึกษาให้ประสบผลส าเร็จในด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม และเพ่ือเป็นต้นแบบแก่
ส านักเรียนหรือส านักศาสนศึกษาในเขตปกครองคณะพระสงฆ์จังหวัดอ่ืนๆ๑๓๓  
  ๑๔. การจัดการศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการ
บริหารจัดการศึกษาให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมได้รับการยก
ย่องจากสังคมพุทธและสังคมโดยทั่วไป มีโอกาสสร้างความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ต่อไป๑๓๔ 
 
ตารางที่ ๔.๙ สรุป แสดงความถี่  ของการสัมภาษณ์เชิงลึก ตามหลัก (SWOT Analysis)                
O = Opportunities : โอกาส 

สรุปประเด็นส าคัญ  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
  จ านวน (รูป)  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
              ๑.ความพร้อมในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมใน 
                 ทุกด้าน 
              ๒.ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าคณะผู้ปกครองและแรง  
                 ศรัทธาจากพุทธศาสนิกชน 

๖ 
 

๖ 
 

๑,๔,๒๐,๑๗,๒๓,๒๙ 
 

๔,๒๐,๑๗,๑๘,๒๑,๒๒ 
 

              ๓.มีความพร้อมในการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ 
                 เรียนรูห้ลักธรรมได้เพ่ิมข้ึน 
              ๔.มุ่งเน้นความส าเร็จการศึกษาของพระสงฆ์ให้ 
                 บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

๖ 
 

๕ 

๑๘,๒๑,๒๗,๒๙,๒๖,๒๒ 
 

๑,๒๓,๒๐,๑๗,๒๙ 

 

                                                           

  ๑๓๒สัมภาษณ์ พระครูสีลานุโลมคุณ (ปฐม กิตฺติภทฺ โท ). เจ้าอาวาสวัด เนินสี่ จังหวัดชลบุรี , ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑.      
   ๑๓๓สัมภาษณ์ พระครูถาวรศุภกิจ (ประเสริฐ  จิรธมฺโม). เจ้าอาวาสวัดหนองเกตุ จังหวัดชลบุรี , ๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.                     
  ๑๓๔สัมภาษณ์ พระครูขันติสารวิสิฐ (มงกุฎ อาภากโร). เจ้าอาวาสวัดเขาชะอาง จังหวัดชลบุรี, ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.      



๑๓๗ 

 ๔. T = Threats : อุปสรรคและภัยคุกคาม  
   อุปสรรคและภัยคุกคามในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมปัญหาคือนโยบายการ 
ศึกษาภาคบังคับของภาครัฐท าให้มีเด็กที่บรรพชาเป็นสามเณรลดลง ซึ่งส่งผลต่อจ านวนของนักเรียน
ลดลงโดยภาพรวม ดังนั้นคณะสงฆ์ต้องท างานเชิงรุกในด้านการศึกษาด้วยการสนับสนุนให้ภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ืออ านวยความสะดวกอุปกรณ์การเรียนการสอน 
    ๑. การส่งเสริมการจัดการศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี คือนโยบายการ 
ศึกษาภาคบังคับของภาครัฐท าให้มีเด็กที่บรรพชาเป็นสามเณรลดลง ซึ่งส่งผลต่อจ านวนของนักเรียน
ลดลงโดยภาพรวม จากความเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาของคณะสงฆ์กับภาครัฐจากคณะสงฆ์ขาดการ
ท างานเชิงรุกในด้านการศึกษา๑๓๕ 
  ๒. อุปสรรคคือ ขาดความพร้อมในการจัดระบบการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องต ารา
เรียนขาดงบประมาณในการด าเนินงานจัดการศึกษา ขาดครูสอนที่มีประสบการณ์ ครูสอนไม่เพียงพอ 
อาคารเรียนไม่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนหรือห้องเรียนไม่เพียงพอจึงควรปรับปรุงสื่ออุปกรณ์การสอนให้
ทันสมัยบุคลากรควรมีการบรรจุให้เป็นครูประจ า มีระบบขั้นเงินเดือนเพ่ือเป็นก าลังใจแด่ครูผู้สอน๑๓๖  
  ๓. ผู้เรียนส่วนใหญ่ ขาดความรู้ความสามารถและไม่มีความลึกซึ้งในความรู้แผนกธรรม
อย่างแท้จริง หากแต่ก็มุ่ง หวังเพียงแค่การสอบให้ได้มาซึ่งใบประกาศนียบัตรเท่านั้น อีกประการที่
ส าคัญคือบุคคลที่มีความเลื่อมใสศรัทธา และต้องการจะเข้ามาบรรพชาหรืออุปสมบท เพ่ือจะศึกษา
เล่าเรียนวิชาทางธรรมในปัจจุบันมีค่อนข้างน้อย๑๓๗  
  ๔. พระภิกษุสามเณรไม่ใส่ใจ ไม่รัก ไม่สนใจในการศึกษาแผนกธรรมอย่างจริงจัง คณะสงฆ์
ไม่เข้าถึงเปูาหมายหรือไม่มีเปูาหมายที่เด่นชัด หรือไม่ประสานงานในเชิงรุกกับโรงเรียนหน่วยงานเพ่ือที่ 
จะให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปตลอดถึงทางโรงเรียนสนใจในการศึกษาแผนกธรรม๑๓๘  
  ๕. ซึ่งหน่วยบางหน่วยงานยังไม่ให้ความส าคัญกับวิชานี้มากนักหรือแทบจะไม่ให้ความส าคัญ   
เลยทั้งๆ ที่เป็นวิชาที่ส าคัญกับชีวิตจิตใจ สามารถแก้ปัญหาชีวิตและจิตใจได้๑๓๙  
  ๖. สาเหตุก็อาจจะมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหา
สังคมการเมืองและอ่ืนๆ จนลืมนึกถึงศาสนาซึ่งเป็นส่วนช่วยที่ส าคัญ ปัญหาการเมืองก็เป็นสิ่งส าคัญถ้า 
รัฐบาลมีการเปลี่ยนบ่อยอ านาจในการตัดสินใจเพื่อที่จะดูแลศาสนาก็มีน้อยงบประมาณในการอุดหนุน

                                                           

  ๑๓๕สัมภาษณ์ พระครูพิศาลประชานุกิจ (ด ารง จกฺกวโร). เจ้าคณะอ าเภอหนองใหญ่ เจ้าอาวาสวัด
หนองใหญ่ศิริธรรม จังหวัดชลบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
   ๑๓๖สัมภาษณ์ พระมหาณรงค์ อุตฺตโร. เจ้าอาวาสวัดทับเจริญ จังหวัดชลบุรี, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๑๓๗สัมภาษณ์ พระครูโกศลธรรมาภิรักษ์ (มานพ สิริภทฺโท). เจ้าอาวาสวัดคลองตาเพชร จังหวัดชลบุรี, 
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๑๓๘สัมภาษณ์ พระครูขันติสารวิสิฐ (มงกุฎ อาภากโร). เจ้าอาวาสวัด เขาชะอาง จังหวัดชลบุรี, 
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
   ๑๓๙สัมภาษณ์ พระครูพิพิธศาสนการ (บุญเหลือ ปญฺญาวโร). เจ้าอาวาสวัดเขาช่องลม จังหวัดชลบุรี, ๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.    



๑๓๘ 

จากภาครัฐก็ไม่มีทางคณะสงฆ์ก็ยังไม่เป็นเอกภาพพอที่จะช่วยเหลือกันเหมือนกับว่าวัดไหนอ าเภอไหน 
จังหวัดไหนมีความสามารถท าได้ก็ท าไป๑๔๐  
   ๗. วัดที่งบประมาณมีน้อยก็ได้แต่ปลงหรือท าไปตามยถากรรม คิดจะท าธนาคารพระพุทธ 
ศาสนา คิดจะเอาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติก็ยังไม่สามารถท าได้ นี้คือความเป็นเอกภาพ
ของชาวพุทธ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่อยู่ในขณะนี้๑๔๑  
  ๘. ผู้เข้ามาบวชในบวรพระพุทธศาสนามีเวลาจ ากัดในการศึกษาเล่าเรียนผู้ที่บวชเข้ามาแล้ว 
บางรูปมีอายุมากและไม่ใส่ใจในการศึกษา มุ่งแสวงหาลาภสักการ มักอ้างว่าอายุมาแล้วไม่อยากเรียน
หนังสือ ขาดครูบาอาจารย์คอยแนะน าสั่งสอน บางส านักเรียนไม่มีนักศึกษาขาดการสนับสนุนจากรัฐ
และคณะสงฆ์เองก็ไม่ใส่ใจเท่าที่ควร๑๔๒  
  ๙. อุปสรรคและภัยคุกคามของการจัดการศึกษาแผนกธรรมในเขตพ้ืนที่การปกครองคณะ
สงฆ์จังหวัดชลบุรี นั่นก็คืออุปสรรคขาดนักเรียนที่จะเรียนเนื่องจากในแต่ละจังหวัดก็มีการเปิดโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาท าให้นักเรียนมีตัวเลือกที่จะไม่เข้ามาศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม
ในสถานที่ใกล้กับภูมิล าเนาของตนเอง๑๔๓  
            ๑๐. อุปสรรคและภัยคุกคามก็คือ หลักธรรมกับการด าเนินชีวิตจริงประจ าวันประชาชนใน
ยุคนี้คิดว่ามันล่าสมัยเพราะในชีวิตจริงคนเอาธรรมะไปใช้น้อยมาก๑๔๔  
  ๑๑. คนจึงไม่เห็นความส าคัญว่าจะต้องศึกษา เพราะทุกคนก าลังวิ่งตามโลกที่ก าลังเจริญ
ทางด้านวัตถุจึงไม่ค่อยมีคนใส่ใจส่งลูกหลานมาบวชเรียน เพราะมีผลตอบสนองความต้องการน้อยพูด
ง่ายๆ  ก็คือตราบใดทีย่ังไม่มีความทุกข์จริงๆ ก็ไม่หันหน้าเข้าหาธรรมะบุคลากรด้านผู้เรียนนักธรรมปริมาณ 
อยู่เหนือการควบคุม คือไปก าหนดเองไม่ได้ เช่น เมื่อขาดนักเรียนส านักก็ตั้งอยู่ไม่ได้๑๔๕  
 ๑๒. อุปสรรคที่ส าคัญทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันมีอะไรมาขวางกันเอาไว้ตลอด โดยปกติใน
การจัดการศึกษาแผนกธรรม ต้องอบรมเจ้าอาวาสและครูสอน ให้มีความรู้ทุกแขนงและส่งเสริมให้มี
ครบถ้วน และเปิดโอกาสในการถามตอบจะท าให้นักเรียนมีความเข้าใจในหลักธรรมขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพทุธเจ้าเน้นการประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ๑๔๖   

                                                           

  ๑๔๐สัมภาษณ์ พระครูถาวรศุภกิจ (ประเสริฐ จิรธมฺโม). เจ้าอาวาสวัดหนองเกตุ จังหวัดชลบุรี, ๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.    
  ๑๔๑สัมภาษณ์ พระครูทัสนียคุณากร (วรรณะ ตนฺติปาโล). เจ้าคณะอ าเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัต
หีบ จังหวัดชลบุรี , ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
   ๑๔๒สัมภาษณ์ พระครูสารัตถ์ธรรมโกศล (เสมียน ขนฺติโก). เจ้าอาวาสวัดทรงธรรม จังหวัดชลบุรี, ๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๑๔๓สัมภาษณ์ พระมหาเจริญ จิรวุฑฺโฒ. เจ้าคณะอ าเภอบ้านบึง เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ า จังหวัดชลบุรี,  
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑.    
  ๑๔๔สัมภาษณ์ พระครูไพจิตรพัฒนาการ (สมนึก อธิปญฺโญ). เจ้าอาวาสวัดเขาซก จังหวัดชลบุรี, ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.        
  ๑๔๕สัมภาษณ์ พระปัญญารัตนาภรณ์ (อนันต์ ธมฺมโชโต). รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี วัดชัยมงคล (พระ
อารามหลวง) เมืองพัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑.    
  ๑๔๖สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณรัตนวัฒน์ (ชาญณรงค์ อภิชาโต). เจ้าอาวาสวัดเกษตรสุวรรณ จังหวัด
ชลบุรี, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑.     



๑๓๙ 

   ๑๓. สภาพปัญหาอุปสรรค คือ ด้านหลักสูตรเนื้อหาสาระเก่าเกินไป และภาษาที่ใช้ในหนัง 
สือเป็นภาษาท่ีเข้าใจอยาก ขาดการประยุกต์ไม่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ ภาษาของผู้เรียนจึงควรปรับปรุง
ภาษาที่ใช้ให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย จัดระบบเนื้อหาให้ง่ายต่อการเข้าใจ มีค าอธิบายให้ชัดเจนควรขัด
เกลาส านวนต่างๆ ให้ทันสมัยและควรเพ่ิมวิชาการทางโลก เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้หลากหลายมีความ
แตกฉานสามารถเชื่อมโยงประยุกต์ใช้ และมีความสนใจอยากเรียนมากยิ่งข้ึน๑๔๗  
  ๑๔. สิ่งที่เป็นภัยคุกคามการศึกษาคือสิ่งแวดล้อมเป็นเหตุให้เป็นด้านหลักสูตรเนื้อหาสาระ
เก่าเกินไปและภาษาท่ีใช้ในหนังสือเป็นภาษาท่ีเข้าใจยากขาดการประยุกต์ใช้ ไม่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ 
ของผู้เรียนจึงควรปรับปรุงภาษาท่ีใช้ให้เป็นภาษาท่ีเข้าใจง่าย๑๔๘  
 
ตารางท่ี ๔.๑๐ สรุป แสดงความถี่ การสัมภาษณ์เชิงลึก ตามหลัก (SWOT Analysis) T = Threats : 
อุปสรรค 

สรุปประเด็นส าคัญ  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
  จ านวน(รูป)  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
              ๑.นโยบายการศึกษาภาคบังคับของภาครัฐท าให้มีเด็กท่ี 
                 เข้ามาบรรพชาเป็นสามเณรลดลง 
              ๒.ขาดงบประมาณในการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ                
              ๓.ผู้ที่เข้ามาบวชมีเวลาน้อยจ ากัดในการศึกษาเล่าเรียน 
              ๔.ผู้ที่เข้ามาบวชมีอายุมากไม่สนใจในการศึกษา 

๖ 
 

๗ 
๕ 
๖ 

๒,๒๑,๒๕,๓๐,๗,๒๐ 
 

๒,๗,๒๘,๒๑,๒๔,๒๕,๑๙    
๒๑,๒๕,๓๐,๑๑,๑๙    
๘,๒๖,๒,๒๑,๒๕,๓๐             

 
  สรุป SWOT Analysis 
  การส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีด้วยการสนับสนุนของ
พระสังฆาธิการด้วยความหวังให้เป็นมาตรฐานของคณะสงฆ์มุ่งเน้นให้พระภิกษุสามเณรได้เรียนรู้หลัก
พระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งเพ่ือจะได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางออกไปสู่ประชาชนด้วยหลัก 
ธรรมที่แท้จริง โดยมุ่งเน้นที่ความจ าและความความเข้าใจ คณะสงฆ์ให้ความส าคัญและยกระดับ
การศึกษาพระปริยัติธรรมอันเป็นหัวใจส าคัญยิ่งของพระพุทธศาสนาเป็นหลักสูตรแห่งการเรียนรู้
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา 
  ๑. S = Strengths : จุดแข็งการส่งเสริมการจัดการศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัด
ชลบุรี มีความพร้อมในการจัดการศึกษาในทุกๆ ด้านทั้งในด้านอาคารสถานที่  ด้านบุคลากรทางการ 
ศึกษา ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนตลอดถึงการสนับสนุนในด้านต่างๆ การจัดการเรียนการสอนที่
เป็นจุดแข็ง ส่วนในการประเมินผลการเรียนนั้นคณะสงฆ์ได้จัดให้มีการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกันโดย
มุ่งเน้นที่ความจ าและความความเข้าใจ สถานศึกษาตั้งอยู่ใจกลางของความเจริญและสิ่งอ านวยความ
สะดวกหลายอย่าง อาทิแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในภายนอก ความทันสมัยของสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
                                                           

  ๑๔๗สัมภาษณ์ พระมหาภูวนาถ อาภากโร. รองเจ้าคณะอ า เภอบ่อทอง เจ้าอาวาสวัดคลองมือไทร 
จังหวัดชลบุรี, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑.    
  ๑๔๘สัมภาษณ์ พระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง ปญฺญาวโร). รองเจ้าคณะอ าเภอบ้านบึง เจ้าอาวาสวัด
กุณฑีธาร จังหวัดชลบุรี, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑.    



๑๔๐ 

จุดแข็งของการจัดการศึกษาก็คือเรามีวิชาเรียนที่เก่ียวกับการท าให้คนเป็นมนุษย์ท าให้คนเป็นพระเป็น 
เณร ท าให้คนเป็นผู้ประเสริฐ ท าคนให้เป็นคนดีในสังคม คณะสงฆ์เรามีต าราเรียนที่แก้ไขชีวิต แก้ไข  
ปัญหาทางใจให้เขาได้ ตามวัตถุประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงตรัสแก่
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา การที่คณะสงฆ์ให้ความส าคัญและยกระดับการศึกษาพระปริยัติธรรม
อันเป็นหัวใจส าคัญยิ่งของพระพุทธศาสนาเป็นหลักสูตรแรกแห่งการเรียนรู้หลักธรรมค าสอน ในทาง
พระพุทธศาสนานับว่าเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนาและผู้ที่
ศึกษาเล่าเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาไว้ได้คณะสงฆ์
จังหวัดชลบุรี มีความพร้อมในด้านต่างๆ มีเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์และญาติโยมสาธุชน ตลอดทั้งคหบดี  
ผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา พร้อมจะอนุโมทนาส่งเสริมกิจกรรมในด้านการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมของคณะสงฆ์ หรือส่งเสริมสนับสนุนพระภิกษุสามเณรเพ่ือให้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยและ
ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น   
 ๒. W = Weaknesses : จุดออ่น คือ การจัดระบบการเรียนการสอนคือครูผู้สอนอาจไม่มี
ความช านาญเพียงพอ ในบางส านักยังขาดครูที่มีประสบการณ์ ขาดระบบในการจัดการศึกษาที่ดีมักใช้
ระบบที่สอนน้องท าให้ไม่มีเวลาสอนอย่างเต็มที่ และบางส านักที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญ ก็ยังขาด
ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนคือต ารามีน้อยไม่เพียงพอช ารุดเสียหาย ขาดครูสอนประจ า สถานที่
เรียนไม่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ จึงท าให้การเรียนการสอนด้อยประสิทธิภาพตามไปด้วยอย่างแท้จริง 
ทางฝุายบ้านเมืองไม่บรรจุหลักสูตรความเป็นมนุษย์ ใส่เข้าไปในต าราเรียนอีกอย่างหนึ่งเรายังไม่พร้อม
ที่จะเปิดสอนทางสื่อของเราเองคือทางแม่กองธรรมควรมีสื่อช่องทางหนึ่งทางใดออกอากาศเผยแพร่
การเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมแก่พระภิกษุสามเณรทั่วประเทศอาจจะเป็นทางวิทยุ  
กระจายเสียง โทรทัศน์ เคเบิ้ล ส าหรับพระภิกษุสามเณรโดยตรงตลอดถึงบุคคลทั่วไปด้วยได้ศึกษา
ประการต่อมาที่เป็นจุดอ่อน อีกประการหนึ่ง คือต าราเรียนหรือคัมภีร์ยังเป็นภาษาที่เข้าใจยากส าหรับ
คนทั่วไป ในบางส านักอาจขาดความพร้อมในการจัดระบบการเรียนการสอน ขาดงบประมาณในการ
ด าเนินการ ขาดแคลนครูผู้สอน เจ้าส านักเรียนไม่เห็นคุณค่าความส าคัญและไม่สนับสนุนการศึกษาผู้ที่
มีความรู้ความสามารถไม่ได้รับโอกาสในการจัดการศึกษาและบริหารการศึกษาจึงเป็นเหตุให้การศึกษา
ของคณะสงฆ์ไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนี้จึงมีผู้เข้ามาศึกษาเล่าเรียน
น้อยลงตามล าดับ  
 ๓. O = Opportunities : โอกาส การส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์จัด 
หวัดชลบุรี มีความพร้อมในการ จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมในทุกๆ ด้านทั้งในด้านอาคารสถานที่ 
บุคลากร อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน งบประมาณสนับสนุน ซึ่งถือว่าเป็นข้อได้เปรียบกว่าเขต
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอ่ืนๆ คณะสงฆ์ควรจัดท าแผนแม่บทแผนปฏิบัติการเพ่ือจะก าหนดทิศทาง
และเปูาหมายให้สอดคล้องกันเน้นการท างานเชิงรุก สามารถศึกษาได้โดยประชาสัมพันธ์ให้สามารถลง
ชื่อสอบเหมือนกับพระภิกษุสามเณร ในส านักเรียนที่ใกล้บ้านแจกแจงรายละเอียดหลักสูตรการศึกษา
นักธรรมหรือธรรมศึกษาให้เข้าใจว่ามีวิชาเรียนอะไรบ้าง หาซื้อหนังสือเรียนได้ที่ไหน จะให้เขาอ่านค้น 
คว้าเองหรือมาเรียนกับพระสงฆ์สามเณรก็ได้แล้วแต่สะดวก ก็จะเป็นการส่งเสริมให้คนทั่วไปได้เรียนรู้
ได้ศึกษาหลักธรรมมากขึ้นด้วย ความพร้อม บุคลากร สถานที่ งบประมาณ ความตั้งใจของเจ้าคณะ



๑๔๑ 

ปกครองเจ้าอาวาส มีความจริงใจ ผู้สอน ผู้เรียน รักการศึกษา มิใช่จัดเพ่ือเปูาหมายอ่ืน ผู้ที่ใฝุในธรรม
ก็สอนให้รู้หลักธรรม เปิดโอกาสในการส่งเสริม ในการจัดการศึกษาทางคณะสงฆ์ มุ่งเน้นในทางหาคน
เข้ามาศึกษามากๆ โอกาสให้เข้าถึงทรัพยากรสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่า
เทียม ซึ่งคณะสงฆ์ได้จัดท าโครงการต่างๆ เช่น โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนเป็นประจ า
อย่างต่อเนื่อง โอกาสในการเพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะ นักเรียนทุกคนสามารถเติบโตได้ในโลกที่เป็นจริง
มีความชัดเจนในการมุ่งเน้นไปสู่ความส าเร็จในด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ ให้ประสบ
ผลส าเร็จในด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม มีโอกาสสร้างความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ต่อไป 
 ๔. T = Threats : อุปสรรคและภัยคุกคาม การส่งเสริมการจัดการศึกษาแผนกธรรมของ
คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี คือนโยบายการ ศึกษาภาคบังคับของภาครัฐท าให้มีเด็กที่บรรพชาเป็นสามเณร
ลดลง ซึ่งส่งผลต่อจ านวนของนักเรียนลดลงโดยภาพรวม จากความเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาของ
คณะสงฆ์กับภาครัฐจากคณะสงฆ์ขาดการท างานเชิงรุกในด้านการศึกษา ขาดความพร้อมการจัดระบบ
การเรียนการสอน อาคารเรียนไม่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนหรือห้องเรียนไม่เพียงพอจึงควรปรับปรุงสื่อ
อุปกรณ์การสอนให้ทันสมัยบุคลากรควรมีการบรรจุให้เป็นครูประจ า มีระบบขั้นเงินเดือนเพ่ือเป็น
ก าลังใจแด่ครูผู้สอน ขาดความรู้ความสามารถและไม่มีความลึกซึ้งในความรู้แผนกธรรมอย่างแท้จริง 
หากแต่ก็มุ่งหวังเพียงแค่การสอบให้ได้มาซึ่งใบประกาศนียบัตรเท่านั้น อีกประการที่ส าคัญคือบุคคลที่
มีความเลื่อมใสศรัทธา และต้องการจะเข้ามาบรรพชาหรืออุปสมบท เพ่ือจะศึกษาเล่าเรียนวิชาทาง
ธรรมในปัจจุบันมีค่อนข้างน้อย การจัดการศึกษาแผนกธรรมในเขตพ้ืนที่การปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
ชลบุรี นั่นก็คืออุปสรรคขาดนักเรียนที่จะเรียนเนื่องจากในแต่ละจังหวัดก็มีการเปิดโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษาท าให้นักเรียนมีตัวเลือกที่จะไม่เข้ามาศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมในสถานที่
ใกล้กับภูมิล าเนาของตนเอง เพราะทุกคนก าลังวิ่งตามโลกที่ก าลังเจริญทางด้านวัตถุจึงไม่ค่อยมีคนใส่
ใจส่งลูกหลานมาบวชเรียน เพราะมีผลตอบสนองความต้องการน้อย  
 
 ๔.๑.๗ พระปริยัติธรรมแผนกธรรมศึกษา 
 ๑. การศึกษานักธรรมมิได้เป็นประโยชน์ต่อภิกษุสามเณรเท่านั้นแม้ผู้ที่ยังครองฆราวาสวิสัย 
ก็จะได้รับประโยชน์จากการศึกษานักธรรมด้วย หลักสูตรนักธรรมส าหรับฆราวาสขึ้นเรียกว่า“ธรรม
ศึกษา”มีครบทั้ง ๓ ชั้น คือ ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับหลักสูตรนักธรรมของ
ภิกษุสามเณร เว้นแต่วินัยบัญญัติที่ทรงก าหนดใช้เบญจศีลเบญจธรรมและอุโบสถศีลแทน หลักสูตร
ธรรมศึกษาได้เปิดสอนและสอนครบทุกชั้นในเวลาต่อมามีฆราวาสทั้งหญิงและชายเข้าสอบเป็นจ านวน
มากนับเป็นการส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพ
เหตุการณ์ในปัจจุบันเพราะผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนหรือนักเรียนซึ่งมีหลักสูตรที่ต้องเรียนต้องศึกษา 
ในสถาบันการศึกษาอยู่แล้วเป็นปกติการเรียนธรรมศึกษาที่มีเนื้อหาวิชามากเกินไปอาจเป็นภาระที่
หนักส าหรับผู้เรียน การเรียนการสอนธรรมศึกษาเป็นงานเผยแผ่พุทธธรรมเพ่ือสร้างสรรค์คนดีให้มี
มากขึ้นในสังคม๑๔๙  

                                                           

   ๑๔๙สัมภาษณ์ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาธิโก). เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดบางพระ
วรวิหาร (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 



๑๔๒ 

  ๒. เป็นงานเผยแผ่หลักสูตรที่คณะสงฆ์ก าหนดขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีสนใจให้มีความ  
รู้ความเข้าใจในประวัติความเป็นมาตลอดทั้งหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อันจะท าให้ผู้เรียนน าสิ่งที่
เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติเพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถศึกษาได้ตามโอกาส๑๕๐ 
  ๓. คณะสงฆ์จึงจัดสอนธรรมศึกษาตามสถานศึกษาโรงเรียนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาค  
เอกชนที่มีความสนใจในการศึกษาพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ไทยแต่โบราณมานิยมศึกษาเป็นภาษา
บาลีที่เรียกว่าการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม หรือที่เรียกว่า นักธรรม เป็นการศึกษาพระธรรม
วินัยแบบภาษาไทย๑๕๑  
  ๔. การเรียนการสอนธรรมศึกษาจึงเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกรูปแบบหนึ่งของ
คณะสงฆ์โดยมุ่งเน้นที่ผู้เรียน นักเรียน นิสิต และประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลมุ่ง
ส่งเสริมเรื่องคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาลและการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ ปัจจุบันมีฆราวาสทั้งชายและหญิงเข้าสอบธรรมศึกษาเป็นจ านวนมาก๑๕๒  
  ๕. ซึ่งคณะสงฆ์โดยแม่กองธรรมสนามหลวง ได้ขยายการสอบธรรมศึกษาออกไปทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ พบว่า มีเด็กนักเรียน ผู้เรียนหรือนักเรียน เยาวชน และประชาชนที่อยู่ใน
ต่างประเทศให้ความสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ณ วัดไทยในต่างประเทศ ซึ่งจัดให้มีการสอบธรรมศึกษา
ขึ้นเช่นเดียวกับประเทศไทย ขณะเดียวกันมีชาวต่างชาติได้ให้ความสนใจพระพุทธศาสนามากขึ้นโดยมี
การแปลหลักสูตรเป็นภาษาของประเทศนั้นๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เข้ารับการศึกษาตระหนัก ยอมรับใน
คุณค่าของการเรียนธรรมศึกษารวมทั้งเห็นประโยชน์ในการน าหลักธรรม ไปประพฤติปฏิบัติธรรมใน
ชีวิตประจ าวัน ตลอดจนน้อมน าหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติตามครรลองของชีวิต๑๕๓ 
  ๖. คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีจึงเห็นความส าคัญของการศึกษาธรรม โดยการให้ความร่วมมือ
จัดการเรียนการสอนตามโรงเรียนต่างๆ เพ่ือโครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ได้มีความรู้ทางหลักพุทธ
ศาสนาเพ่ิมขึ้นจะได้น าไปปฏิบัติได้ถูกต้อง เป็นหน้าที่ของชาวพุทธที่ดี โดยความเป็นมาของการจัด
การศึกษาแผนกธรรมศึกษานั้นเดิมมีการจัดการพระเณร เข้าไปสอนตามสถานศึกษาต่างๆ เพ่ือให้  
ความรู้ธรรมะต่างๆ แต่ปัจจุบันได้มีการส่งพระเณรเข้าไปท าการสอนเกือบทุกสถานศึกษา เพ่ือให้
ความรู้ในด้านธรรมะและมีการจัดให้มีการวัดผลการเรียนการสอนจึงได้มีการสอบวัดผลแผนกธรรม
ศึกษาข้ึน๑๕๔   

                                                           

  ๑๕๐สัมภาษณ์ พระครูวิทยาภินันท์ (ชัยณรงค์ โกวิโท). เจ้าคณะอ าเภอพานทอง เจ้าอาวาสวัดโปุงตามุข 
จังหวัดชลบุรี, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๕๑สัมภาษณ์ พระครูสุว รรณรัตนวัฒน์ (ชาญณรงค์ อภิชาโต). เจ้าอาวาสวัด เ กษตรสุว รร ณ 
จังหวัดชลบุรี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑.     
 ๑๕๒สัมภาษณ์ พระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง ปญฺญาวโร). รองเจ้าคณะอ าเภอบ้านบึง เจ้าอาวาสวัด
กุณฑีธาร จังหวัดชลบุรี, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑.    
  ๑๕๓สัมภาษณ์ พระมงคลโมลี วิ. (สมบุญ โสภโณ). ที่ปรึกษาเจ้าคณะต าบลหมอนนาง เจ้าอาวาสวัดทุ่ง
เหียง จังหวัดชลบุรี, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
   ๑๕๔สัมภาษณ์ พระครูขันติสารวิสิฐ (มงกุฎ อาภากโร). เจ้าอาวาสวัดเขาชะอาง จังหวัดชลบุรี, ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๔๓ 

  ๗. การจัดการเรียนการสอนแบบเดิมโดยการส่งพระไปสอนตามสถานศึกษาต่างๆ มีการ
เรียนมาเป็นระยะๆ แต่ยังไม่ค่อยแพร่หลายมากนักยังไม่มีกระบวนการการจัดการสอบและวัดผลใน
ปัจจุบันพอมีการเรียนการสอนมากขึ้นจึงได้จัดให้มีการจัดสอบและประเมินผลการศึกษา ก็ได้จัดส่งให้
นักเรียนได้เข้ามาสอบวัดผลที่มีการจัดสอบจึงเรียกว่าการสอบธรรมศึกษาบางส านักบางวัดที่จัดการ 
เรียนการสอนอย่างจริงจัง ครูผู้สอนก็มียังไม่ค่อยมากเหมือนกับในปัจจุบัน คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีจึงมี 
นโยบายในการเผยแพร่เชิงรุก โดยให้พระออกไปสอนตามโรงเรียนมากขึ้น มีค่าตอบแทนเป็นนิตยภัต
ให้กับผู้สอนให้การสนับสนุนนักเรียนวัดผลความรู้ในส่วนของการสอบธรรมศึกษาจัดส่งให้นักเรียนได้
เข้ามาสอบวัดผลที่เรียกว่าการสอบธรรมศึกษามากข้ึน๑๕๕ 
  ๘. ปัจจุบันคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีมีนโยบายให้พระสังฆาธิการพัฒนาความรู้ความสามารถ
และน าเอาความรู้นี้ไปปฏิบัติหน้าที่การสอนได้อย่างถูกต้องเพราะพระสังฆาธิการเป็นที่ตั้งความศรัทธา
ของญาติโยมทั้งหลาย คณะสงฆ์จึงด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นหลักสูตรที่ชัดเจนมีกระบวน 
การวัดผลที่มีขั้นตอน และวิธีการที่ดีมากขึ้น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนให้ความสนใจ และให้
การสนับสนุนมากขึ้นและกระทรวงศึกษาธิการยังมีนโยบายให้มีการสอบธรรมศึกษาที่ทุกสถาบันการ 
ศึกษาอีกด้วยโดยมุ่งเน้นต้องการให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติ  และการด ารงตนเป็นคนดีเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดี โดยน าพระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นเครื่องมือในการกล่อมเกลาจิตใจ และให้ด ารงอยู่
คู่กับการด าเนินชีวิตในสังคมไทยไปอย่างยาวนาน๑๕๖ 
 
 ๔.๑.๘ พระปริยัติธรรมแผนกธรรมศึกษา ด้านหลักสูตร  
  ๑. หลักสูตรเป็นหลักและหัวใจที่ส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษา การศึกษาจะประสบ
ความส าเร็จไม่ได้ หากขาดหลักสูตรที่ดี หลักสูตรเป็นเหมือนเข็มทิศก าหนดทิศทางส าหรับครูเพ่ือใช้
เป็นแนว ทางในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นการเข้าใจหลักสูตรในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจึงมี
ความส าคัญมาก “หลักสูตรจึงแผนการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยจุดประสงค์และจุดหมายเฉพาะและการ
จัดเนื้อหาวิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล”การจัดเนื้อหากิจกรรมและประมวลประสบ 
การณ์ ในแต่ละโปรแกรมการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมีการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามจุดหมายที่ก าหนดไว้
โครงการศึกษาที่จัดขึ้นส าหรับนักเรียนประถมศึกษาโดยมุ่งสร้างนักเรียนให้มีความรู้ คุณธรรมและ
จริยธรรม มีเจตคติท่ีดีต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อสังคม และให้มีทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตตามสภาพ
ของสังคมในขณะนั้นๆ๑๕๗  
  ๒. การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนดังนั้นการจัดการศึกษาโดยมีหลักสูตรที่
เหมาะสมทันต่อเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงของสังคม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีย่อมได้ก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ ที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม 

                                                           

  ๑๕๕สัมภาษณ์ พระครูวิมลธรรมสถิต (โสน ฐานวโร). เจ้าอาวาสวัดหนองชันจันทนาราม จังหวัดชลบุรี, 
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑.   
   ๑๕๖สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมรส, ดร. (ชัยยุทธ อสิญาโณ). ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส
วัดนอก จังหวัดชลบุรี, ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑.      
  ๑๕๗สัมภาษณ์ พระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง ปญฺญาวโร). รองเจ้าคณะอ าเภอบ้านบึง เจ้าอาวาสวัด
กุณฑีธาร จังหวัดชลบุรี, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑.    



๑๔๔ 

ของศาสนาท าให้การพัฒนาสังคมและประเทศชาติเป็นไปอย่างได้ผลดียิ่ง หลักสูตรจะเป็นตัวก าหนด
จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ นั่นคือก าหนดจุดหมายปลายทางหรือลักษณะของผู้เรียน ที่จะเป็นผลผลิตของ
การศึกษา เช่น ผู้เรียนควรจะได้เรียนรู้อะไร มีทักษะอะไรตลอดทั้งบุคลิกภาพและเจตคติควรเป็น
อย่างไร อย่างไรก็ตามหลักสูตรจะถูกก าหนดโดยเปูาหมายทางการศึกษาถึงจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้
ที่จะต้องเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ 
หลักสูตรจึงเป็นเหมือนหางเสือที่คอยควบคุมการจัดการศึกษาให้ด าเนินไปในทิศทางที่ก าหนดไว้ได้
ตามที่ต้องการ หากจัดโครงสร้างหลักสูตรได้ดีเหมาะสมทันสมัยและสอดคล้องกับความสามารถของ
ผู้เรียนได้มากการจัดการศึกษาย่อมจะบรรลุผลตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ๑๕๘ 
 ๓. การเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมศึกษาจะเป็นการศึกษาทางด้านหลักธรรม 
และศาสนาเป็นหลัก แต่ถ้าการเรียนการสอนเป็นไปอย่างเคร่งเครียด มุ่งเฉพาะทางด้านวิชาการอย่าง
เดียวย่อมไม่ได้ผล เพราะนักเรียนส่วนใหญ่ได้ศึกษาวิชาศาสนา และศีลธรรมในโรงเรียนตามปกติอยู่แล้ว   
ย่อมเกิดความเบื่อหน่าย ดังนั้นการให้นักเรียนได้มีการเรียนด้วยกิจกรรมต่างๆ ย่อมเป็นสิ่งดึงดูดใจให้
นักเรียนสนใจและศึกษาวิชาศาสนา และศีลธรรมด้วยความสนุกและเกิดผลดี เป็นการพัฒนาศาสน
ทายาทให้มีคุณภาพทั้งนี้ถือว่าเป็นกิจคณะสงฆ์ส่วนหนึ่งที่ส าคัญยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทยมาตั้งแต่ครั้งอดีตถึงปัจจุบัน๑๕๙ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๑ สรุป แสดงความถ่ี การสัมภาษณ์เชิงลึก พระปริยัติธรรมแผนกธรรมศึกษา ด้านหลักสูตร 

สรุปประเด็นส าคัญ  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
 จ านวน(รูป)  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

              ๑.นักธรรมส าหรบัฆราวาสเรียกว่า“ธรรมศึกษา” 
              ๒.คุณค่าของการเรียนธรรมศึกษา 
              ๓.การเผยแพร่เชิงรุก 
              ๔.หลักสูตรเข็มทิศก าหนดทิศทาง 

๔ 
๒ 
๒ 
๓ 

๑๒,๑๔,๑,๓  
๒๑,๑๕ 
๑๖,๓๐   

๒๒,๑๗,๑๐          
 
 สรุปได้ว่า การจัดการศาสนศึกษาแผนกธรรมศึกษา หรือการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา 
ที่มุ่งอนุเคราะห์ในส่วนคฤหัสถ์และการเก้ือกูลแก่การศาสนศึกษาของนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ 
ดังกล่าวนั้น นับว่าเป็นงานที่พระสงฆ์ได้มีโอกาสช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือช่วยเหลือประชาชน 
เป็นงานสาธารณสงเคราะห์ที่ส าคัญ และยังเป็นการพัฒนาสังคมตลอดถึงชาติบ้านเมือง และพระพุทธ 
ศาสนาอีกทางหนึ่งด้วย การศึกษาเป็นเครือ่งมือในการพัฒนาคนดังนั้นการจัดการศึกษาโดยมีหลักสูตร
ที่เหมาะสมทันต่อเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงของสังคม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยา 
ศาสตร์และเทคโนโลยีย่อมได้ก าลังคนที่มีประสิทธิภาพที่ประกอบไปด้วยคุณธรรมจริยธรรมของศาสนา

                                                           

   ๑๕๘สัมภาษณ์ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาธิโก). เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดบางพระ
วรวิหาร (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
  ๑๕๙สัมภาษณ์ พระมหาเจริญ จิรวุฑฺโฒ. เจ้าคณะอ าเภอบ้านบึง เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ า จังหวัดชลบุรี,  
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑.    



๑๔๕ 

ท าให้การพัฒนาสังคมและประเทศชาติเป็นไปอย่างได้ผลดียิ่ง จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ นั่นคือก าหนด
จุดหมายปลายทางของผู้เรียน ที่จะเป็นผลผลิตของการศึกษาเปูาหมายทางการศึกษา 
 
 ๔.๑.๙ พระปริยัติธรรมแผนกธรรมศึกษา ด้านครูผู้สอน  
  ๑. ด้านครูผู้สอน และการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์กัน เพราะการสอนและการเรียน
เป็นกระบวนการที่เก่ียวเนื่องกัน ครูผู้สอนเป็นการตั้งใจกระท าให้เกิดการเรียนรู้ และการสอนที่ดีย่อม
ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี ผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ผู้สอนที่สอน
อย่างมีหลักการมีความรู้และมีทักษะจะช่วยให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความหมายมีคุณค่าเป็นการประหยัด 
เวลาและปูองกันการสูญเปล่า เพราะฉะนั้นผู้สอนจึงควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอน๑๖๐ 
  ๒. ครูผู้สอนถือว่าเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญมากที่สุด กระบวนการอย่างอ่ืนเป็นงาน
ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้การเรียนการสอนมีคุณภาพและอ านวยความสะดวกให้กับการเรียนการสอน          
ครูผู้สอนจึงถือว่าเป็นภารกิจหลักของการจัดการศึกษาผลงานด้านวิชาการเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงมาตรฐาน
และคุณภาพของสถานศึกษา๑๖๑  
 ๓. การจัดการศึกษาให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์จัดครูสอนให้ตรงกับวิชาที่ผู้สอนมีความ
ถนัดในด้านกิจกรรมการเรียนการสอนย่อมมีเปูาหมายให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ให้ผู้เรียนจะบรรลุผลได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับด้านกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนเป็น
ประการส าคัญ๑๖๒  
  ๔. กิจกรรมการเรียนการสอนมีหลายรูปแบบและวิธีการครูผู้สอนจ าเป็นต้องมีความรู้ความ 
เข้าใจจึงจะจัดกิจกรรมได้ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะให้ประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง ทุกสิ่งทุกอย่างที่
กระท าข้ึนเพื่อให้การเรียนการสอนในครั้งนั้นๆ ได้ผลดีการสอนของครูเป็นไปอยา่งมีความหมายนักเรียน 
ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมการเรียนการสอน๑๖๓  
  ๕. ทุกสิ่งทุกอย่างที่จัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างครูผู้สอน และผู้เรียน เพ่ือให้การเรียน
การสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ น่าสนใจและผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดมุ่ง 
หมายที่ก าหนดโดยทั้งครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกันด าเนินการต่างๆ เช่นค้นคว้า อภิปราย การบรรยาย               
การอบรม การสาธิต การจัดนิทรรศการและการศึกษานอกสถานที่ ฯลฯ กระบวนการจัดกิจกรรมการ   
เรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดหมายของหลักสูตร จ าต้องเป็นกิจกรรมและประสบการณ์ที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้๑๖๔ 

                                                           

  ๑๖๐สัมภาษณ์ พระครูสิทธิธรรมานุวัตร (ประโยชน์ ธมฺมวโร). เจ้าคณะอ าเภอพนัสนิคม เจ้าอาวาสวัด
หลวงพรหมาวาส จังหวัดชลบุรี, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑.    
  ๑๖๑สัมภาษณ์ พระมหาณรงค์ อุตฺตโร. เจ้าอาวาสวัดทับเจริญ จังหวัดชลบุรี, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑.                  
   ๑๖๒สัมภาษณ์ พระมหาภูวนาถ อาภากโร. รองเจ้าคณะอ าเภอบ่อทอง เจ้าอาวาสวัดคลองมือไทร 
จังหวัดชลบุรี, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑.    
   ๑๖๓สัมภาษณ์ พระครูพิพิธกิจจารักษ์ (สนัด ขนฺติโก). เจ้าคณะอ าเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ 
จังหวัดชลบุรี, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑.      
   ๑๖๔สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณรัตนวัฒน์ (ชาญณรงค์ อภิชาโต). เจ้าอาวาสวัดเกษตรสุวรรณ จังหวัด
ชลบุรี, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑.     



๑๔๖ 

  ๖. ครูผู้สอนมีหน้าที่โดยตรงในการถ่ายทอดความรู้จากครูไปสู่ผู้เรียนดังนั้นวิธีการหรือการ
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสอน เช่น การใช้สื่อการสอน การจัดกิจกรรมระหว่างสอนการทดสอบ 
เป็นต้น ผู้สอนจึงเป็นค าที่ครอบคลุมกิจกรรมในการเรียนรู้๑๖๕  
  ๗. ใช้ควบคู่กันไปเมื่อครูต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ อย่างไรก็ตามการครูผู้สอนใน
สถานศึกษามิได้หมายถึงการสอนในด้านทฤษฎี เนื้อหาวิชาเท่านั้น แต่รวมถึงทักษะคุณภาพที่ต้องการ 
รวมทั้งความสามารถในการจัดการ ครูผู้สอนจ าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือแนะแนวผู้เรียนในด้านต่างๆ 
รวมทั้งการให้ก าลังใจ ให้ความรักและความเอาใจใส่ ในกิจกรรมการสอน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่
ก าหนดขึ้นเพื่อน าผู้เรียนไปสู่เปูาหมาย๑๖๖  
  ๘. จุดประสงค์ของการสอนที่ก าหนดการออกแบบกิจกรรมการสอนที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรียนรู้เนื้อหา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ด้านต่างๆ จึงเป็นความสามารถและ
ทักษะของผู้สอนอย่างมืออาชีพในการจัดการสอนที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นครูผู้สอนจึงเป็นกระบวนการ
สร้างการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม๑๖๗ 
 
ตารางที่ ๔.๑๒ สรุป แสดงความถี่ การสัมภาษณ์เชิงลึก พระปริยัติธรรมแผนกธรรมศึกษา ด้าน
ครูผู้สอน 

สรุปประเด็นส าคัญ  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
  จ านวน(รูป) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
              ๑.ครูผู้สอนและการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์กันเป็น 
                 กระบวนการที่เก่ียวเนื่อง การสอนที่ดีย่อมท าให้เกิดการ 
                 เรียนรู้ได้ด ี
              ๒.ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจจึงจะจัดกิจกรรมการสอน 
                 ได้ถูกต้องเหมาะสม 

๕ 
 
 

๕ 

๑๔,๑,๘,๑๒,๑๐   
 
 

๑,๘,๑๒,๔,๑๙ 

              ๓.ครูผู้สอนมีหน้าที่โดยตรงในการถ่ายทอดความรู้จากครู 
                 ไปสู่ผู้เรียน 
              ๔.ครูผู้สอนต้องให้ความช่วยเหลือแนะแนวผู้เรียนในด้าน 
                 ต่างๆ รวมทั้งการให้ก าลังใจผู้เรียน 

๕ 
 

๕ 

๑๔,๑,๘,๑๒,๑๐   
 

๔,๑๙,๘,๑๒,๒๑ 

 
 สรุป ครูผู้สอน เป็นกระบวนการหรือกิจกรรมใดๆ ที่จัดขึ้นในระหว่างการสอน ด้วยวิธีการ
ที่เหมาะสม เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ไปในทิศทางที่เหมาะสมด้าน
พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ทั้งนี้มีขั้นตอนในการจัดการสอนคือ การก าหนดวัตถุประสงค์การ

                                                           

  ๑๖๕สัมภาษณ์ พระครูสีลานุโลมคุณ (ปฐม กิตฺติภทฺโท). เจ้าอาวาสวัดเนินสี่ จังหวัดชลบุรี, ๓๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๑.      
  ๑๖๖สัมภาษณ์ พระครูวิบูลปริยัติกิจ (สังขีด จนฺทปญฺโญ). เจ้าคณะอ าเภอศรีราชา เจ้าอาวาสวัดพิบูล
สัณหธรรม จังหวัดชลบุรี, ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
  ๑๖๗สัมภาษณ์ พระมหาคมสันต์ ชินวโร. เจ้าคณะอ าเภอเกาะจันทร์ เจ้าอาวาสบ่อทองราษฎร์บ ารุง 
จังหวัดชลบุรี, ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๔๗ 

สอน การก าหนดวิธีสอน และการประเมินการสอน การจัดกิจกรรมการสอนควรจัดให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาราวิชาที่ก าหนดไว้ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามจุดหมาย
ของหลักสูตร 
 
 ๔.๑.๑๐ พระปริยัติธรรมแผนกธรรมศึกษา ด้านกระบวนการเรียนการสอน    
  ๑. กระบวนการเรียนการสอน มีความส าคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่นช่วยเร้าความ
สนใจของผู้เรียน ท าให้บทเรียนมีความหมายต่อการเรียนรู้  เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ ช่วยส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนแต่ละคน 
ส่งเสริมความเจริญ งอกงามและพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียน๑๖๘  
  ๒. กระบวนการเรียนการสอนมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่นกิจกรรมจะช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียน และยังช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียน ช่วยปลูกฝังและ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ช่วยให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จ๑๖๙    
  ๓. แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างบุคคลช่วยให้ผู้เรียนขยายความรู้และ ประสบการณ์
ให้กว้างขวางขึ้นรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความซาบซึ้งในเรื่องต่างๆ  ปลูกฝังความรับผิดชอบส่งเสริม 
ทักษะและปลูกฝังเจตคติที่ดีส่งเสริมความงอกงาม พัฒนาการของผู้เรียนและให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จัดการ
ท างานเป็นกลุ่ม มีการเคลื่อนไหวรู้สึกสนุกสนานท าให้ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน๑๗๐  
  ๔. ลักษณะกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ควรมีลักษณะสอดคล้อง
กับ จุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องสะท้อนจุดประสงค์การเรียนรู้
ที่ก าหนดทุกข้อโดยกิจกรรมจะต้องสร้างมโนทัศน์ในสาระการเรียนรู้ หรือเนื้อหาที่ก าหนดอย่างชัดเจน 
ครบถ้วนและทันสมัย๑๗๑  
  ๖. กระบวนการที่ส าคัญท าให้ผู้เรียน เกิดกิจกรรมการเรียนการสอนควรเป็นกิจกรรมที่ฝึก
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการที่ส าคัญ เหมาะสมกับธรรมชาติและวัยของผู้เรียน ครูผู้สอน
จะต้องคัดเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับธรรมชาติ วัย ความสามารถและความสนใจ
ของผู้เรียน๑๗๒  

                                                           

   ๑๖๘สัมภาษณ์ พระปัญญารัตนาภรณ์ (อนันต์ ธมฺมโชโต). รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี วัดชัยมงคล (พระ
อารามหลวง) เมืองพัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑.    
  ๑๖๙สัมภาษณ์ พระครูสิทธิธรรมานุวัตร (ประโยชน์ ธมฺมวโร). เจ้าคณะอ า เภอพนัสนิ คม เจ้าอาวาส
วัดหลวงพรหมาวาส จังหวัดชลบุรี, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑.    
    ๑๗๐สัมภาษณ์ พระครูอุดมพัฒนาการ (วันชัย วชิรญาโณ). เจ้าคณะต าบลธาตุทอง เจ้าอาวาสวัดธาตุ
ทอง จังหวัดชลบุรี, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๑๗๑สัมภาษณ์ พระมงคลโมลี วิ. (สมบุญ โสภโณ). ที่ปรึกษาเจ้าคณะต าบลหมอนนาง เจ้าอาวาสวัดทุ่ง
เหียง จังหวัดชลบุรี, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
   ๑๗๒สัมภาษณ์ พระครูวิทยาภินันท์ (ชัยณรงค์ โกวิโท). เจ้าคณะอ าเภอพานทอง เจ้าอาวาสวัดโปุงตามุข 
จังหวัดชลบุรี, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๔๘ 

  ๗. ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนให้เหมาะสมกับสภาพ แวดล้อมในโรงเรียนและ
ชีวิตจริงควรออกแบบกิจกรรมการเรียนที่สอดคล้องกับสภาพของห้องเรียน โรงเรียนและใช้ประโยชน์
จากสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มากที่สุด เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน๑๗๓ 
  ๘. เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างทั่วถึง 
และมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ การที่ผู้เรียนมีบทบาทเป็นผู้กระท าในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้จะ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความพร้อม และกระตือรือร้นที่จะเรียนอย่างมีชีวิตชีวา๑๗๔ 
   ๙. ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรค านึงถึงพ้ืนฐานความแตกต่างของ
ผู้เรียน โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาตามศักยภาพมี
วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ค้นพบและแก้ปัญหาด้วยตนเอง๑๗๕  
  ๑๐. ครูผู้สอนคอยช่วยเหลือแนะน าให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการเรียน สนับสนุนให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์ที่มีความหมายทั้งในและนอกห้องเรียนสนองความต้องการของผู้เรียน
โดยสานต่อจากพ้ืนฐานความรู้เดิม และพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากปัญหาจริง ประสบการณ์จริง๑๗๖  
  ๑๑. ลักษณะของการบูรณาการให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่และชีวิตประจ าวันสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักใคร่ครวญไตร่ตรองด้วยตนเองมุ่งเน้นให้มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและการท างานร่วมกับผู้อ่ืนมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกระบวนการเรียนการสอนโดย 
มีครผูู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีท่ีพึงประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนเน้นการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
การเรียนรู้ที่แท้จริง ผู้สอนสามารถคิดและแสวงหาวิธีการนวัตกรรมเพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไป
ตามทิศทางที่ก าหนดก็จะท าให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่ต้องการได้๑๗๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  ๑๗๓สัมภาษณ์ พระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง ปญฺญาวโร). รองเจ้าคณะอ าเภอบ้านบึง เจ้าอาวาสวัด
กุณฑีธาร จังหวัดชลบุรี, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑.    
  ๑๗๔สัมภาษณ์ พระมหาณรงค์ อุตฺตโร. เจ้าอาวาสวัดทับเจริญ จังหวัดชลบุรี, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑.                  
  ๑๗๕สัมภาษณ์ พระครูวิมลธรรมสถิต (โสน ฐานวโร). เจ้าอาวาสวัดหนองชันจันทนาราม จังหวัดชลบุรี, 
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑.   
  ๑๗๖สัมภาษณ์ พระครูพิพิธศาสนการ (บุญเหลือ ปญฺญาวโร). เจ้าอาวาสวัดเขาช่องลม จังหวัดชลบุรี, ๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.    
   ๑๗๗สัมภาษณ์ พระมหาวิเชียร กนฺตสีโล. เจ้าคณะอ าเภอบ่อทอง เจ้าอาวาสวัดอมพนมวนาราม จังหวัด
ชลบุรี, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑.   



๑๔๙ 

ตารางที่ ๔.๑๓ สรุป แสดงความถี่ การสัมภาษณ์เชิงลึก พระปริยัติธรรมแผนกธรรมศึกษา ด้าน
กระบวนการเรียนการสอน 

สรุปประเด็นส าคัญ  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
  จ านวน(รูป) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
              ๑.กระบวนการเรียนการสอนมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ 
                 ของผู้เรียน ช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียน 
              ๒.การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีลักษณะสอดคล้อง 
                กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
              ๓.เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมใน 
                 กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างทั่วถึง 
              ๔.กระบวนการเรียนการสอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของ 
                 การเรียนรู ้
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 สรุป การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความส าคัญยิ่งต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัด 
การเรียนการสอนที่ดีเป็นสิ่งเร้าความสนใจเพ่ือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออก
ถึงความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ขยายความรู้ และประสบการณ์การท างานร่วมกับผู้อ่ืนซึ่งก่อ  
ให้เกิดคุณลักษณะความสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความซาบซึ้งความงามในเรื่อง
ต่างๆ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี ควรค านึงถึงความสอดคล้องกับหลักสูตรและจุดมุ่ง หมาย
ของการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างทั่วถึงขณะเดียวกันก็ต้องสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนด้วย นอกจากนี้การบูรณา
การกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งด้านเนื้อหาและกระบวนการเป็นลักษณะที่ดีอีกประการหนึ่งด้วย 
  
   ๔.๑.๑๑ พระปริยัติธรรมแผนกธรรมศึกษา ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน    
  ๑. สื่ออุปกรณ์การสอนเป็นสิ่งส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุเปูาหมาย
ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรจ าเป็นจะต้องอาศัยสื่อการเรียนการสอน หรือ วัสดุและอุปกรณ์การสอน
หลายๆ อย่างน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ จึงท าให้สื่อการ
เรียนการสอนมีบทบาทส าคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนธรรมศึกษา๑๗๘  
  ๒. เสื่อการสอนเป็นการกระตุ้นความสนใจต่อสิ่งที่เรียนเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้เรียนได้เรียน     
รู้จากการปฏิบัติกิจกรรมจริงท าให้ได้รับประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรมเป็นตัวแบบส าหรับการเรียนรู้เป็น  
กระบวนการหรือความคิดรวบยอดที่สร้างบรรยากาศความเป็นกันเองในรูปของกิจกรรมต่างๆ สร้าง
สภาพการณ์ที่เปิดกว้างต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและพระภิกษุผู้สอนธรรมศึกษาได้มากยิ่งข้ึน๑๗๙ 

                                                           

  ๑๗๘สัมภาษณ์ พระครูถาวรศุภกิจ (ประเสริฐ จิรธมฺโม). เจ้าอาวาสวัดหนองเกตุ จังหวัดชลบุรี, ๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.                     
  ๑๗๙สัมภาษณ์ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาธิโก). เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดบางพระ
วรวิหาร (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑.                                        



๑๕๐ 

  ๓. สื่ออุปกรณ์การสอน เป็นสิ่งที่ช่วยให้ครูและนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน
ได้สะดวกยิ่งขึ้นเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่จะช่วยให้การเรียนการสอนด าเนินไปด้วยดีและบรรลุ
คุณภาพตามเปูาหมายที่ก าหนด สื่อการเรียน คือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ๑๘๐  
  ๔. ทักษะในการเรียนและเจตคติท่ีดีตามที่ต้องการได้แก่หนังสือ แผนภูมิ เอกสาร รูปภาพ
สไลด์ เทปและเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ อาจจะจากผู้สอนหรือแหล่ง
ความรู้อื่นๆ ไปยังผู้เรียนนั่นเอง๑๘๑  
  ๕. แหล่งความรู้อ่ืนๆ ก็อาจจะหมายถึงวิทยากร หรือบุคลากรในชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิใน
ด้านนั้นๆ ดังนั้นสื่อการเรียนการสอนจึงหมายถึงสิ่งต่างๆ ที่ใช้เป็นตัวกลางในกระบวนการเรียนการ
สอนเพ่ือช่วย ให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดเรื่องราวข่าวสาร๑๘๒  
  ๖. ความรู้ เหตุการณ์ แนวความคิดและวิธีการมาเป็นตัวกลางในการให้การศึกษาให้
ความรู้แก่ผู้เรียนตามสถานการณ์นั้นๆ ดังนั้น สื่อ (Media)จึงเป็นตัวกลางเป็นช่องทางจากผู้ส่งไปสู่ 
ผู้รับให้เข้าใจตรงกัน ส่วนสื่อการศึกษา (Education Media) ก็คือ อุปกรณ์ วัสดุ และวิธีการที่ใช้เป็น
ตัวกลางในกระบวนการเรียนการสอนให้การเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ๑๘๓ 
  ๗. สื่ออุปกรณ์การสอนเปรียบเสมือนพาหนะที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ 
และเจตคติให้บรรลุผลตามจุดประสงค์การเรียนการสอนตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เป็นตัวกลางที่
ใช้เป็นเครื่องมือหรือช่องทางส าหรับท าให้การสอนของครูผู้สอนส่งไปถึงผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายท่ีครผูู้สอนวางไว้ได้เป็นอย่างดี๑๘๔ 
 
ตารางที่ ๔.๑๔ สรุป แสดงความถี่ การสัมภาษณ์เชิงลึก พระปริยัติธรรมแผนกธรรมศึกษา ด้านสื่อ
อุปกรณ์การสอน 

สรุปประเด็นส าคัญ  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
  จ านวน(รูป) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
              ๑.สื่ออุปกรณ์การสอนสิ่งส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียน 
                 การสอนให้บรรลุเปูาหมาย 
              ๒.สื่อการสอนเป็นการกระตุ้นความสนใจต่อสิ่งที่เรียนเป็น 
                 เครื่องมือช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมจริง 

๕ 
 
๖ 

๒๕,๑,๓๒,๗,๒๗  
 

๕,๑๔,๒๗,๒๕,๑,๓ 
 

                                                           

  ๑๘๐สัมภาษณ์ พระมหาคมสันต์ ชินวโร. เจ้าคณะอ าเภอเกาะจันทร์ เจ้าอาวาสบ่อทองราษฎร์บ ารุง 
จังหวัดชลบุรี, ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑.              
   ๑๘๑สัมภาษณ์ พระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง ปญฺญาวโร). รองเจ้าคณะอ าเภอบ้านบึง เจ้าอาวาสวัด
กุณฑีธาร จังหวัดชลบุรี, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑.    
  ๑๘๒สัมภาษณ์ พระครูวิสารทสุตากร (รัตนะ อตฺตสาโร). เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร จังหวัดชลบุรี, ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
   ๑๘๓สัมภาษณ์ พระมหามงคล ปุญฺญมงฺคโล. เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอบ่อทอง เจ้าอาวาสวัดหลุม
มะนาว จังหวัดชลบุรี, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑.   
   ๑๘๔สัมภาษณ์ พระครูพิศาลประชานุกิจ (ด ารง จกฺกวโร). เจ้าคณะอ าเภอหนองใหญ่ เจ้าอาวาสวัด
หนองใหญ่ศิริธรรม จังหวัดชลบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 



๑๕๑ 

ตารางที่ ๔.๑๔ สรุป แสดงความถี่ การสัมภาษณ์เชิงลึก พระปริยัติธรรมแผนกธรรมศึกษา ด้านสื่อ
อุปกรณ์การสอน (ต่อ) 

สรุปประเด็นส าคัญ  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
  จ านวน(รูป) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
              ๓.สื่ออุปกรณ์การสอนตัวกลางในกระบวนการเรียนการสอน 
              ๔.สื่ออุปกรณ์การสอนเปรียบเสมือนพาหนะที่ช่วยให้ผู้เรียน 
                 สามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ ให้บรรลุผลตามจุดประสงค์ 
                 การเรียนการสอนของหลักสูตร 

๔ 
๔ 

๒๑,๗,๒๗,๒๕ 
๕,๑๔,๗,๓๒ 

 
 

  
  สรุป สื่ออุปกรณ์การสอน คือช่องทาง เครื่องมือ หรือตัวกลางที่ใช้ถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็น
ความรู้ ประสบการณ์ไปสู่ผู้เรียนโดยผ่านวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการต่างๆ หรือแม้แต่ตัวบุคคลเช่นวิทยากร 
ที่ใช้เป็นตัวกลางในกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือช่วยให้การจัดการเรียนการสอนได้บรรลุจุดมุ่งหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ การท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจความหมายของบทเรียนได้ตรงตามที่ครูผู้สอน
ต้องการ ไม่ว่าสื่อการสอนนั้นจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม ก็ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่อ านวยความสะดวก
ในการเรียนการสอนได้ทั้งสิ้น 
 
 ๔.๑.๑๒ พระปริยัติธรรมแผนกธรรมศึกษา ด้านวัดผลและประเมินผล    
  ๑. การวัดและประเมินผล เป็นขั้นตอนส าคัญอันหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนครูผู้ 
สอนจะทราบว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม๑๘๕  
  ๒. โดยวิธีการวัดผลและประเมินผลนี่เอง ดังนั้นนอกเหนือจากครูผู้สอนจะมีความรู้ด้าน
เนื้อหาและวิธีการสอนแล้วจะต้องมีความรู้ด้านการวัดและประเมินผล การวัดผล (Measurement) 
คือ การใช้เครื่องมอือย่างใดอย่างหนึ่งในการค้นหา๑๘๖ 
  ๓. การตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นปริมาณมีความหมายแทนพฤติกรรมหรือคุณลักษณะ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง การวัดผลและประเมินผลมีประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน๑๘๗  
  ๔. เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยท าให้ระดับความสามารถในแต่ละด้านของตนช่วยในการ
เลือกโปรแกรมวิชาเรียนได้รับการซ่อมเสริมในข้อบกพร่องต่างๆ๑๘๘  

                                                           

  ๑๘๕สัมภาษณ์ พระครูทัสนียคุณากร (วรรณะ ตนฺติปาโล). เจ้าคณะอ า เภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัต
หีบ จังหวัดชลบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
  ๑๘๖สัมภาษณ์ พระครูบวรพัฒนโสภณ (สุนทร จตฺตาวิโล). เจ้าอาวาสวัดบ้านไร จังหวัดชลบุรี, ๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๑๘๗สัมภาษณ์ พระมหาภูวนาถ อาภากโร. รองเจ้าคณะอ า เภอบ่อทอง เจ้าอาวาสวัดคลองมือไทร 
จังหวัดชลบุรี, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑.    
   ๑๘๘สัมภาษณ์ พระครูโกศลธรรมาภิรักษ์ (มานพ สิริภทฺโท). เจ้าอาวาสวัดคลองตาเพชร จังหวัดชลบุรี, 
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๕๒ 

  ๕. นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนโดยช่วยให้รู้พ้ืนฐานของนักเรียน อันจะน าไปสู่
การก าหนดจุดเริ่มต้นของการสอนเลือกวิธีการสอนและกิจกรรมเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการเรียน
การสอน ท าให้ครูอาจารย์ทราบผลการสอนของตนเองและผลส าเร็จตามหลักสูตร๑๘๙  
  ๖. ประโยชน์ของการวัดผลและประเมินผลที่ส าคัญนั้น คือการมุ่งน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือประโยชน์ต่อผู้เรียน ท าให้เกิดการพัฒนาตนเองในแนวทาง
ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยจากผลการประเมินความสามารถของตนเอง ท าให้ เกิดแรงจูงใจในการเรียน
เพ่ิมขึ้นท าให้ทราบจุดมุ่งหมายในการเรียนชัดเจนยิ่งขึ้น และใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา 
ในการพัฒนาและด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น๑๙๐ 
  ๗. ประโยชน์และความส าคัญของการวัดผลและประเมินผล ครูผู้สอนจะได้รู้ว่าการสอน
บรรลุเปูาหมายหรือไม่เพียงใด รู้ถึงความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน และสามารถน าผล
จากการวัดผลและประเมินผลมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้๑๙๑ 
  ๘. ผู้เรียนจะได้รู้ว่าตนเองมีจุดเด่นและข้อบกพร่องอย่างไร ควรปรับปรุงตนเองในด้าน
ใดบ้าง ผู้บริหารจะได้ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน และน ามาใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร๑๙๒  
  ๙. การจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน การประเมินผลมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะผลที่ได้จากการประเมิน จะน ามาใช้เป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจ
ของผู้สอนผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องในการปรับปรุงการเรียนการสอน๑๙๓  
  ๑๐. การแนะแนวแบบเรียนการใช้สื่อการสอนตลอดจนระบบบริหารทั่วไปของโรงเรียน 
และยังเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียน อาจกล่าวได้ว่าการวัดผลประเมินผลมีประโยชน์ต่อตัวผู้สอน ผู้สอน
จะได้ประโยชน์จากการวัดผลประเมินผลช่วยให้ผู้สอนทราบถึงระดับความสามารถของผู้เรียนว่าอยู่ใน
ระดับการเรียนที่ดี หรือไม่ดีอย่างไร๑๙๔  
  ๑๑. การหาทางช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ เรียนให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้  ท าให้
สามารถพัฒนาตนเองไปในแนวทางที่เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียน ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์

                                                           

  ๑๘๙สัมภาษณ์ พระมหาเจริญ จิรวุฑฺโฒ. เจ้าคณะอ าเภอบ้านบึง เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ า จังหวัดชลบุรี,  
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑.    
  ๑๙๐สัมภาษณ์ พระมหาบุรี อธิปญฺโญ. รองเจ้าคณะอ าเภอพนัสนิคม เจ้าอาวาสวัดบ้านในบน จังหวัด
ชลบุรี, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑.    
  ๑๙๑สัมภาษณ์ พระปลัดวัลลภ คุณวุฑฺโฒ. เจ้าอาวาสวัดวังรีคีรีวันวนาราม จังหวัดชลบุรี, ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๖๑. 
  ๑๙๒สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมรส, ดร. (ชัยยุทธ อสิญาโณ). ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส
วัดนอก จังหวัดชลบุรี, ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑.      
  ๑๙๓สัมภาษณ์ พระครูสารัตถ์ธรรมโกศล (เสมียน ขนฺติโก). เจ้าอาวาสวัดทรงธรรม จังหวัดชลบุรี, ๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.                  
  ๑๙๔สัมภาษณ์ พระครูไพจิตรพัฒนาการ (สมนึก อธิปญฺโญ). เจ้าอาวาสวัดเขาซก จังหวัดชลบุรี, ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.        



๑๕๓ 

จากการวัดผลประเมินผล เป็นการช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้น  เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป๑๙๕ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๕ สรุป แสดงความถ่ี การสัมภาษณ์เชิงลึก พระปริยัติธรรมแผนกธรรมศึกษา ด้านวัดผล
และประเมินผล 

สรุปประเด็นส าคัญ  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
 จ านวน(รูป) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

              ๑.การวัดผลและประเมินผลเป็นขั้นตอนส าคัญของกระบวน   
                 การเรียนการสอนจะท าให้ทราบว่านักเรียนเกิดการเรียน    
                 รู้มากน้อยเพียงใด 
              ๒.เป็นประโยชน์ตอ่ครูผู้สอนช่วยให้รู้พื้นฐานของนักเรียน  
                 อันน าไปสู่การก าหนดจุดเริ่มต้นของการสอน 
              ๓.การวัดผลและประเมินผล จะเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจ 
                 ของครูผู้สอน ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุง  
                 การเรียนการสอน 
              ๔.การวัดผลและประเมินผล มีความส าคัญยิ่งในการพัฒนา  
                 คุณภาพการศึกษา ช่วยให้ผู้สอนทราบถึงระดับความ   
                 สามารถของผู้เรียน 

๕ 
 
 

๔ 
 

๔ 
 
 

๕ 

๑๑,๗,๑๓,๑๘,๒๘ 
 
 

๗,๑๓,๑๒,๒๘ 
 

๗,๑๑,๑๔,๒๐  
 
 

๘,๑๔,๒๐,๑๓,๓๑   

 
 สรุป ประโยชน์ของการวัดผลและประเมินผล มี ๓ ประการ ดังนี้ ๑. ประโยชน์ต่อผู้เรียน 
ท าให้เกิดการพัฒนาตนเองในแนวทางที่เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยผลจากผลการประเมินความสามารถของ
ตนเองท าให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนเพ่ิมข้ึนท าให้ทราบจุดมุ่งหมายในการเรียนชัดเจนยิ่งขึ้น ๒. ผู้สอน 
จะได้รู้ว่าการสอนบรรลุเปูาหมายหรือไม่เพียงใด รู้ถึงความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน 
และสามารถน าผลจากการวัดและประเมินผลมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นได้ ๓. ผู้บริหารส านักเรียนจะได้ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนภาย   
ในโรงเรียนและน ามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นไป 
 
 ๔.๑.๑๓ พระปริยัติธรรมแผนกบาลี ด้านหลักสูตร  
 ๑. รูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ใน ๕ ด้าน เป็นภาระหน้าที่
ของเจ้าส านักเรียนหรือเจ้าส านักศาสนศึกษา ผู้บริหาร และครูผู้สอนที่จะต้องช่วยกันแสวงหาแนวทาง    
ในการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนบาลีให้สูงขึ้น เพ่ือส่งเสริมมาตรฐานการเรียน

                                                           

  ๑๙๕สัมภาษณ์ พระครูขันติสารวิสิฐ (มงกุฎ อาภากโร). เจ้าอาวาสวัดเขาชะอาง จังหวัดชลบุรี, ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๕๔ 

การสอนให้ดียิ่งขึ้นแผนการส่งเสริมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาผู้เรียนให้ได้เรียนรู้ในค าสอนของพระพุทธเจ้า๑๙๖  
  ๒. ตามที่ส านักเรียนได้ก าหนดความมุ่งหมายไว้เพ่ือให้เป็นผู้ทรงความรู้ และเป็นคนเก่ง
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาได้อย่างมีความสุข๑๙๗  
  ๓. การศึกษาจะบรรลุตามเปูาหมายตามที่ตั้งไว้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยการมี
หลักสูตรที่ดีเหมาะสมหากขาดหลักสูตรที่ดีและเหมาะสมก็เป็นการยากที่จะจัดการศึกษาให้ประสบ
ความส าเร็จได้๑๙๘  
  ๔. หลักสูตรจึงเป็นหัวใจส าคัญที่จะช่วยให้การจัดการศึกษาด าเนินไปข้างหน้าสู่เปูาหมาย 
ได้อย่างราบรื่น หลักสูตร ถือเป็นหัวใจของการศึกษาทุกระดับ ที่น ามาเป็นกรอบ และแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอน จุดมุ่งหมายของหลักสูตรถือเป็นความจ าเป็น และข้อบังคับที่ทุกส่วนของระบบ
การศึกษาต้องจัดด าเนินการให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายนั้น อีกนัยหนึ่งหลักสูตรนับเป็นแม่บทของการ
จัดการศึกษาของคณะสงฆ์๑๙๙  
  ๕. การมหีลักสูตรของการศึกษาก็เหมือนกับการจัดการศึกษาที่มีทิศทางในการด าเนินการ
หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจึงถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการศึกษาของคณะสงฆ์
ไทย จึงสามารถเป็นเครื่องชี้ถึงความเจริญของทางการศึกษาพระพุทธศาสนาได้ในระดับหนึ่ง คือการ
พัฒนาบุคคลากรของพระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพตามที่สังคมต้องการ๒๐๐ 
 ๖. หลักสูตร เป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษานับว่าเป็นหัวใจยิ่งหลักของ
การศึกษาเพราะเป็นเครื่องก าหนดแนวทางในการศึกษา การศึกษาจะประสพความส าเร็จหรือไม่นั้นขึ้น  
อยู่กับหลักสูตรดังนั้นในการจัดการศึกษาทุกระดับ หลักสูตรจึงเป็นโครงร่างในการก าหนดกรอบแนว  
ทางการปฏิบัติที่จะน าไปสู่การเรียนรู้๒๐๑  
  ๗. ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต รวมทั้งเป็นแนวทางให้
การศึกษา ให้วิชาความรู้ การถ่ายทอดวัฒนธรรมการปลูกฝังเจตคติค่านิยมการสร้างความเจริญเติบโต
ความสมบูรณ์ทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการพัฒนาน าผู้เรียนใน

                                                           

  ๑๙๖สัมภาษณ์ พระเทพชลธารมุน ี (ประจวบ ปาสาธิโก). เจ้าคณะจังหวัดชลบุร ี เจ้าอาวาสวัดบางพระ
วรวิหาร (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุร,ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑.                                        
  ๑๙๗สัมภาษณ์ พระครูวิทยาภินันท์ (ชัยณรงค์ โกวิโท). เจ้าคณะอ าเภอพานทอง เจ้าอาวาสวัดโปุงตามุข 
จังหวัดชลบุรี, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๑๙๘สัมภาษณ์ พระครูวิบูลปริยัติกิจ (สังขีด จนฺทปญฺโญ). เจ้าคณะอ าเภอศรีราชา เจ้าอาวาสวัดพิบูล
สัณหธรรม จังหวัดชลบุรี, ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
   ๑๙๙สัมภาษณ์ พระมหาภูวนาถ อาภากโร. รองเจ้าคณะอ าเภอบ่อทอง เจ้าอาวาสวัดคลองมือไทร 
จังหวัดชลบุรี, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑.      
  ๒๐๐สัมภาษณ์ พระครูอุดมพัฒนาการ (วันชัย วชิรญาโณ). เจ้าคณะต าบลธาตุทอง เจ้าอาวาสวัดธาตุ
ทอง จังหวัดชลบุรี, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๒๐๑สัมภาษณ์ พระครูพิพิธกิจจารักษ์ (สนัด ขนฺติโก). เจ้าคณะอ าเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ 
จังหวัดชลบุรี, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑.      



๑๕๕ 

ทุกๆ ด้านเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับความมุ่งหมายทางการศึกษาที่ก าหนด 
เพ่ือสามารถน าความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ๒๐๒ 
   ๘. หลักสูตรประโยคบาลีสนามหลวงที่ใช้ในการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีใน
ปัจจุบัน เป็นหลักสูตรพ้ืนฐานจากการปรับปรุงหลักสูตรในสมัยรัชกาลที่ ๒ แม้ว่าหลังจากนั้นจะมีการ
ปรับปรุงบ้างแต่ก็ไม่แตกต่างจากเดิม๒๐๓  
  ๙. เมื่อรวมทุกชั้นประโยคแล้วต้องใช้หนังสือต าราเรียน จ านวน ๘๐ เล่มเนื้อหาในรายวิชา
แต่ละชั้นที่ผู้เรียนต้องเรียนต้องสอบ แบบเรียนที่ต้องเรียนรู้ตั้งแต่ประโยค ๑-๒ ถึงเปรียญธรรม ๙๒๐๔  
  ๑๐. หลักสูตรเฉพาะส าหรับการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี เรียกว่า
หลักสูตรประโยคบาลีสนามหลวง แผนการเรียนหรือมวลประสบการณ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการ
เรียนการสอนที่ได้ก าหนดและจัดให้กับผู้เรียน๒๐๕  
  ๑๑. การจัดการเรียนการสอนเนื้อหาในรายวิชา แต่ละชั้นไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้เลือก
เรียนเป็นหลักสูตรเฉพาะที่ใช้เหมือนกันทั่วประเทศ ผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดแผนการสอน มวลประสบ  
การณ์การจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน ผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดยุทธศาสตร์ ให้ความรู้ ทักษะความ   
สามารถและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพในอนาคต มีความสอด  
คล้องกับสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม เหมาะสมกับผู้เรียนและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้๒๐๖ 
 ๑๒. การให้การศึกษาและการจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท สิ่งส าคัญนอกเหนือไป 
จากครูอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรแล้ว สื่อและอุปกรณ์การสอน เป็นส่วนที่มีความส าคัญต่อการจัดการ
เรียนการสอนเป็นอย่างยิ่งหากไม่มีหลักสูตรแล้วก็เหมือนกับครูผู้สอนขาดทิศทางในการจัดการเรียน
การสอน๒๐๗ 
  ๑๓. หลักสูตรเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดการศึกษา ที่ต้องการผลิตผู้เรียนให้มีคุณ 
ภาพตามความต้องการของพระพุทธศาสนา ดังนั้นการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจ าเป็น
จะต้องก าหนดให้มีหลักสูตรขึ้น๒๐๘  

                                                           

  ๒๐๒สัมภาษณ์ พระปัญญารัตนาภรณ์ (อนันต์ ธมฺมโชโต). รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี วัดชัยมงคล (พระ
อารามหลวง) เมืองพัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑.    
  ๒๐๓สัมภาษณ์ พระมหาวิเชียร กนฺตสีโล. เจ้าคณะอ าเภอบ่อทอง เจ้าอาวาสวัดอมพนมวนาราม จังหวัด
ชลบุรี, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑.   
  ๒๐๔สัมภาษณ์ พระครูบวรพัฒนโสภณ (สุนทร จตฺตาวิโล). เจ้าอาวาสวัดบ้านไร จังหวัดชลบุรี, ๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 
   ๒๐๕สัมภาษณ์ พระมหาคมสันต์ ชินวโร. เจ้าคณะอ าเภอเกาะจันทร์ เจ้าอาวาสบ่อทองราษฎร์บ ารุง 
จังหวัดชลบุรี, ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑.              
  ๒๐๖สัมภาษณ์ พระครูสิทธิธรรมานุวัตร (ประโยชน์ ธมฺมวโร). เจ้าคณะอ าเภอพนัสนิคม เจ้าอาวาสวัด
หลวงพรหมาวาส  จังหวัดชลบุรี, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑.    
  ๒๐๗สัมภาษณ์ พระมหาเจริญ จิรวุฑฺโฒ. เจ้าคณะอ าเภอบ้านบึง เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ า จังหวัดชลบุรี, ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.    
  ๒๐๘สัมภาษณ์ พระมหาบุรี อธิปญฺโญ. รองเจ้าคณะอ าเภอพนัสนิคม เจ้าอาวาสวัดบ้านในบน จังหวัด
ชลบุรี, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑.    



๑๕๖ 

  ๑๔. หลักสูตรจึงเป็นทั้งข้อก าหนดว่าผู้เรียนจะเรียนอะไรผู้สอนจะสอนอะไรและอย่างไร 
และการที่จะท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ได้นั้นจะต้องใช้ตัวก าหนดหรือเกณฑ์อะไรเป็น
เครื่องมือในการวัดในบทนี้จึงจะเป็นบทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของหลักสูตรที่จะเป็นแนวทางในการ
ท าความเข้าใจในบทต่อๆ ไป หลักสูตรจึงเป็นหัวใจส าคัญของการศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลหลาย
ฝุายหลายระดับ๒๐๙  
  ๑๕. หลักสูตรเปรียบเสมือนเครื่องชี้น าแนวทางการจัดการศึกษาและหลักสูตรเป็นหลัก 
และหัวใจของการจัดการเรียนการสอนเพ่ือน าไปสู่เปูาหมายของการศึกษาความเข้าใจในเรื่องหลักสูตร 
การเรียนการสอนจะท าให้การจัดการศึกษาด าเนินไปด้วยดี ทั้งแก่ผู้เรียนเองและช่วยให้ครูได้มีทิศทาง
และสิ่งก าหนดในการสอน๒๑๐  
 
ตารางท่ี ๔.๑๖ สรุป แสดงความถ่ี การสัมภาษณ์เชิงลึก พระปริยัติธรรมแผนกบาลี ด้านหลักสูตร 

สรุปประเด็นส าคัญ  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
  จ านวน(รูป) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
              ๑.การศึกษาที่ดีต้องหลักสูตรที่ดี  
              ๒.หลักสูตรเหมือนทิศทางการศึกษา 
              ๓.ความมุ่งหมายทางการศึกษาบาลี 
              ๔.การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน 

       ๔  ๑๗,๑๙,๒๖,๓๐ 
       ๒  ๑,๓  
       ๓  ๙,๑๒,๑๕ 
       ๖  ๑๐,๒,๘,๕,๔,๗ 

 
 สรุป หลักสูตร คือเนื้อหาวิชาที่จัดไว้อย่างเป็นระบบในลักษณะของรายวิชา ซึ่งประกอบ
ไปด้วยเนื้อสาระที่จัดเรียงล าดับความยากง่าย เพ่ือให้ครูผู้สอนได้ถ่ายทอดแก่ผู้เรียน เป็นสิ่งที่ผู้เรียน
จะต้องเรียนรู้ทั้งหมดเพ่ือมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายทางการศึกษา โดยมีเจ้าส านักเรียน
เป็นผู้วางแผนและก ากับการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้บรรลุถึงจุดหมายของการศึกษา ให้เป็น
ตามมาตรฐานของหลักสูตร หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกบาลีมีนโยบายการจัดการศึกษาและพัฒนา
ความรู้ของพระภิกษุสามเณรผู้เรียนบาลี โดยมีความสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เจ้าส านักเรียน
ครูผู้สอนเป็นผู้ก าหนดรูปแบบให้ความรู้ทักษะความสามารถและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกบาลีมีวัตถุประสงค์ในการจัดการความรู้ที่ชัดเจนและเป็นไปได้ 
ท าให้ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท าให้เกิดการเรียนรู้ต่อผู้เรียน และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้ มีความสอดคล้องกับสภาพสังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเหมาะสมกับผู้เรียน 
หลักสูตรเป็นหลักและหัวใจที่ส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี การจัดการ
ศึกษาจะประสบความส าเร็จไม่ได้ หากขาดหลักสูตรที่ดี หลักสูตรเป็นเหมือนเข็มทิศก าหนดทิศทาง
ส าหรับครู และของการศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนดังนั้นการเข้าใจหลักสูตร
ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจึงมีความส าคัญกับแผนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย  
จุดประสงค์และจุดหมายเฉพาะและการจัดเนื้อหา วิธีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลที่ 
                                                           

  ๒๐๙สัมภาษณ์ พระมหามงคล ปุญฺญมงฺคโล. เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอบ่อทอง เจ้าอาวาสวัดหลุม
มะนาว จังหวัดชลบุรี, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑.   
  ๒๑๐สัมภาษณ์ พระมหาณรงค์ อุตฺตโร,เจ้าอาวาสวัดทับเจริญ จังหวัดชลบุรี. ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑.                  



๑๕๗ 

ครูผู้สอนต้องเตรียมการไว้และจัดให้แก่ผู้เรียนหรือระบบโรงเรียนตามความต้องการของ ผู้มีหน้าที่ใน
การจัดการศึกษา ให้เป็นตามหลักของการเรียนการสอนในระบบรวมทั้งจัดเวลาเรียนตามปกติ ดังนั้น
หลักสูตรจึงเป็นศาสตร์ที่มีทฤษฎีหลักการและการน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตาม ที่มุ่งหมาย
ไว้ตามระบบในการจัดการศึกษาโดยมีปัจจัยน าเข้า ได้แก่ ครู นักเรียน วัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ 
กระบวนการ ได้แก่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผลผลิตได้แก่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความส าเร็จ
ทางการศึกษาท่ีมุ่งประสงค์จะอบรมฝึกฝนผู้เรียนให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ต้องการรวมทั้งมวลกิจกรรม  
และประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งผู้เรียนได้รับภายใต้การดูแลและการแนะน าของโรงเรียนไม่ว่ากิจกรรมหรือ
ประสบการณ์ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่ได้วางไว้ จะท าให้
ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะและเจตคติ ค่านิยม เป็นพัฒนาผู้เรียนในทุกๆ ด้านและเป็นเครื่อง มือส าคัญ
ในการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนก้าวหน้า บุคคลที่น าพาสิ่งเหล่านี้ให้ประสบผลส าเร็จก็คือครูนั่นเอง  
   การจัดเนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอน และประมวลประสบการณ์ในแต่ละโปรแกรม
การศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในด้านต่างๆ ที่ครูผู้สอนจัดให้แก่ผู้เรียนตามระดับชั้นตามความ
ต้องการของผู้บริหารการศึกษา ที่ส่งผ่านครูผู้สอนช่วยสร้างสรรค์ไปให้กับผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนา
ตนเองให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข และเจริญงอกงามส่วนหลักสูตรการศึกษา
พระปริยัติธรรมนั้น ใช้หลักสูตรประโยคธรรมสนามหลวง และหลักสูตรประโยคบาลีสนามหลวงเป็น
หลักสูตรที่คณะสงฆ์ไทยประกาศใช้อย่างเป็นทางการของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี และถือ
ปฏิบัติเป็นแบบอย่างเดียวกันทั่วสังฆมณฑล เป็นแนวทางเดียวกันในการพัฒนาผู้เรียนให้ได้เรียนรู้ใน 
สิ่งต่างๆ ตามหลักสูตรการศึกษาให้บรรลุตามเปูาหมายตามที่ตั้งไว้นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยการมี
หลักสูตรที่ดีเหมาะสมกับตัวผู้เรียนหากขาดหลักสูตรที่ดีและเหมาะสมก็เป็นการยากที่จะจัดการศึกษา
ให้ประสบความส าเร็จได้ ฉะนั้นหลักสูตรจึงเป็นหัวใจที่ส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้การจัดการศึกษา ด าเนิน
ไปข้างหน้าสู่เปูาหมายได้อย่างราบรื่น ตามที่ส านักเรียนก าหนดความมุ่งหมายไว้ เพ่ือสร้างสรรค์ให้
ผู้เรียนมีความรู้ เป็นคนดี และเป็นคนเก่ง ดังนั้นหลักสูตรจะเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความเจริญของประเทศ 
เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน ประเทศใดที่มีการจัดการศึกษาโดยมีหลักสูตรที่เหมาะ  
สมทันสมัยมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลงย่อมได้ก าลังคนที่มีประสิทธิภาพสูง
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  หลักสูตร จึงถือว่าเป็นหัวใจของการศึกษาของคนในชาติที่น ามาเป็นกรอบและแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอน ในระบบโรงเรียนจุดมุ่งหมายของหลักสูตรถือเป็นความจ าเป็น และข้อบังคับ
ที่ทุกส่วนของระบบการศึกษาต้องจัดด าเนินการให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายนั้น อีกนัยหนึ่งหลักสูตรนับ 
เป็นแม่บท ของการจัดการศึกษาของชาติ และการจัดการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน หากขาด
หลักสูตรของการศึกษาแล้วก็เหมือนกับการจัดการศึกษาขาดทิศทางในการด าเนินการ หลักสูตรการ  
ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ของไทยนั้นถือเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับสังคมไทยและการศึกษา
ไทยเพราะเป็นสิ่งหล่อหลอมกุลบุตรให้มีศีลธรรมอันดี และเมื่อได้รับการศึกษาอบรมเป็นอย่างดีแล้ว 
สามารถน าหลักธรรมไปเผยแผ่ให้กับประชาชนไทยได้เข้าถึงหลักธรรมได้ด้วยหลักสูตรจึงเป็นเครื่องมือ
อย่างหนึ่ง ที่จะท าให้ปรัชญาหรือความมุ่งหมายในการจัดการศึกษาบรรลุผลสมความมุ่งหมายตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ เพราะหลักสูตรมีความส าคัญในการช่วยพัฒนาบุคคลในทุกๆ ด้าน กล่าวคือ 



๑๕๘ 

 ผู้เรียนอยู่ในวัยที่ก าลังจะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต หลักสูตรมีส่วนช่วยในการสร้างคุณลักษณะของผู้เรียน
ให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต นอกจากนั้นหลักสูตรยังมีความส าคัญ ต่อสังคม การเมือง และ
เศรษฐกิจอีกด้วย เพราะผู้พัฒนาหลักสูตรสามารถที่จะก าหนดจุดมุ่งหมายและเนื้อหาวิชาในหลักสูตร 
เพ่ือวางรากฐานทางความคิดและความประพฤติของผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีความส านึกในสิทธิและ
หน้าที่ของพลเมืองที่ดี ท าให้ผู้เรียนเติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม หลักสูตรจะช่วยให้ผู้เรียนได้ค้นพบ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเองตลอดจนรู้จักก าหนดทิศทางในการประกอบอาชีพ 
ตามท่ีตนสามารถและถนัด ท าให้เยาวชนในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ และมีการเพ่ิมผลผลิตสูง
ในอนาคต นับเป็นก าลังทางสมอง ทางเศรษฐกิจของชาติ และทางศีลธรรมอัน ที่จะน าประเทศไปสู่
ความเจริญในทุกๆ ด้าน 
  ทั้งนี้เพราะหลักสูตรเป็นพาหนะที่จะน าความมุ่งหมายของการศึกษาออกไปสู่การปฏิบัติให้
บรรลุความส าเร็จ หากไม่มีหลักสูตร ความมุ่งหมายของการศึกษาก็จะอยู่แค่เพียงในกระดาษเป็นเพียง
ทฤษฏีที่ไม่มีการปฏิบัติ หลักสูตรเปรียบเหมือนหางเสือที่จะคอยบังคับหรือก าหนดทิศทางในการเรียน 
การสอนให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของการศึกษา หลักสูตรท าให้สังคมเปลี่ยนแปลงได้ เพราะเมื่อ
ประเทศชาติต้องการที่จะสร้างคุณลักษณะของประชาชนในชาติให้เป็นอย่างไร รัฐบาลก็สามารถที่จะ
ก าหนดจุดมุ่งหมายและเนื้อหาวิชา ที่จะพัฒนาและสร้างสรรค์ให้เยาวชนเป็นไปตามที่ชาติต้องการได้ 
จากแนวคิดของนักการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรข้างต้นสามารถสรุปความส าคัญของหลัก 
สูตรได้ว่า หลักสูตรเป็นหัวใจส าคัญอย่างยิ่ง ในการจัดการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาแผนกบาลีหรือ
แผนกใดๆ ก็ตามเพราะหลักสูตรเป็นเหมือนหางเสือที่คอยควบคุมการจัดการศึกษาให้ด าเนินไปในทิศ 
ทางท่ีก าหนดไว้ได้ตามท่ีต้องการ ฉะนั้น หากจัดหลักสูตรได้เหมาะสมทันสมัย และสอดคล้องกับความ 
สามารถของผู้เรียนได้มากเท่าใด การจัดการศึกษาย่อมจะบรรลุผลตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้ และมี
ประสิทธิภาพสูงสุดตามท่ีสังคมต้องการ  
 
   ๔.๑.๑๔ พระปริยัติธรรมแผนกบาลี ด้านผู้สอน  
 ๑. การหาครูสอนบาลีที่แตกฉานในแต่ละวิชานั้นรู้สึกว่ายังมีไม่มากตามที่ต้องการ ครูสอน
ที่มีวิธีการกระตุ่นให้นักเรียนมีความตั้งใจเรียนหรือต้องการที่จะเรียนนั้นยังมีน้อย ผู้สอนมีความรู้ความ 
เข้าใจในภาษาบาลีตามชั้นภูมิที่สอบได้ ผู้สอนมีความสามารถอธิบายให้นักเรียนได้เข้าใจ๒๑๑   
  ๒. การสอนบาลีแต่ละส านักเรียนจะเป็นแบบพ่ีสอนน้องเพราะหาผู้สอนผู้ช านาญในราย   
วิชายังมีน้อย ผู้สอนบางรูปยังไม่ค่อยเอาใจใส่แก่นักเรียนเท่าที่ควร น าเสนอบทเรียนและเทคนิคการ
สอนที่ไม่น่าสนใจท าให้นักเรียนขาดแรงจูงใจในการศึกษา๒๑๒  
  ๓. ครูสอนขาดจิตวิทยา และเทคนิคในการโน้มน้าวจิตใจผู้เรียน ที่ส าคัญคือส านักเรียน
ขาดครูสอนหรือครูสอนยังใหม่อยู่ประสบการณ์ในการสอนยังมีน้อยจึงท าให้นักเรียนไม่มีความเข้าใจ  
ในเนื้อหาขาดการค้นคว้าเพ่ิมเติมในเรื่องการพัฒนาการสอนความช านาญในการสอนครูนักเรียนมักมี
                                                           

  ๒๑๑สัมภาษณ์ พระมหาวิเชียร กนฺตสีโล. เจ้าคณะอ าเภอบ่อทอง เจ้าอาวาสวัดอมพนมวนาราม จังหวัด
ชลบุรี, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑.   
  ๒๑๒สัมภาษณ์ พระมหาคมสันต์ ชินวโร. เจ้าคณะอ าเภอเกาะจันทร์ เจ้าอาวาสบ่อทองราษฎร์บ ารุง 
จังหวัดชลบุรี, ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑.              



๑๕๙ 

ปัญหาสอดคล้องกันคือหากเจ้าส านักเรียนหรือเจ้าอาวาสไม่ค่อยให้ความส าคัญครูก็ ไม่มีก าลังใจที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ถวายนิตยภัตน้อย๒๑๓ 
 ๔. การจัดการเรียนการสอน ครูสอนถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาเพราะการ
จัดการเรียนการสอนย่อมขึ้นอยู่กับครูสอนและครูสอนมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนการที่ครูมี
พฤติกรรมต่างๆ ที่ดี และมีคุณลักษณะของครูที่ดี ย่อมมีส่วนช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับ   
ผู้เรียนก่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดีตามไปด้วย ครูสอนท าหน้าที่หลักด้านการสอนและ
แนะน าให้การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ๒๑๔  
  ๕. ส านักเรียนบาลีทั้งในระดับส าเรียนประจ าจังหวัด ส านักเรียนประจ าอ าเภอ และส านัก
เรียนประจ าต าบล ควรมีลักษณะของครูสอนที่ส าคัญๆ ๓ ด้าน คือ ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิฐาน ดังนี้  
   ๑) ภูมิรู้ ได้แก่ ความรู้และความสามารถด้านวิชาการ มีสติปัญญาดี เฉลียวฉลาด 
เชื่อมั่น ในตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์รู้จักแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เป็นต้น ภูมิรู้ ที่ส าคัญอีกประการ
หนึ่งของครูได้แก่ การสอนดีและการปกครองดี สามารถอธิบายได้รวบรัดชัดเจนท าเรื่องยากให้ง่ายได้ 
ควบคุมชั้นเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย 
   ๒) ภูมิธรรม ได้แก่ มีความประพฤติดี กระท าแต่สิ่งที่สุจริต มีจรรยาบรรณ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรมและมานะอดทน 
   ๓) ภูมิฐาน ได้แก่ บุคลิกภาพดี แต่งกายสะอาดเรียบร้อย พูดจาไพเราะ น้ าเสียง
ชัดเจนมีลักษณะของการเป็นผู้น า นอกจากนี้ครูยังต้องเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีอัธยาศัยไมตรีกับ
บุคคลทุกเพศ ทุกวัยและทุกชนชั้น๒๑๕ 
 ๖. ความเป็นครูสอนภาษาบาลีนั้นมีความส าคัญมาก จะเป็นครูสอนให้นักเรียนมีความ
เข้าใจภาษาบาลี การเป็นครูสอนบาลีได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย จึงมีพระสงฆ์ไม่กี่รูปที่มีความสามารถเป็นครู
สอนภาษาบาลีได้ ดังนั้นครูสอนภาษาบาลีต้องวางตัวให้เหมาะสม ทั้งต้องขยันที่จะสอนและยิ่งครูขยัน
สอนนักเรียนก็จะยิ่งมีความรู้เพิ่มขึ้น๒๑๖  
  ๗. นอกจากครูสอนจะสอนดีแล้วการจัดบรรยากาศการศึกษาเล่าเรียนภายในห้องเรียนที่ดี 
จะช่วยส่งเสริมให้การสอนของครูดียิ่งขึ้น อย่างน้อยก็จะท าให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนรู้สึกที่ดีในการเรียน
การสอน ผู้สอนจะมีทัศนคติที่ดีในการสอน การเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการ 

                                                           

  ๒๑๓สัมภาษณ์ พระครูขันติสารวิสิฐ (มงกุฎ อาภากโร). เจ้าอาวาสวัดเขาชะอาง จังหวัดชลบุรี, ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๒๑๔สัมภาษณ์ พระปัญญารัตนาภรณ์ (อนันต์ ธมฺมโชโต). รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี วัดชัยมงคล (พระ
อารามหลวง) เมืองพัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑.    
  ๒๑๕สัมภาษณ์ พระมหาบุรี อธิปญฺโญ. รองเจ้าคณะอ าเภอพนัสนิคม เจ้าอาวาสวัดบ้านในบน จังหวัด
ชลบุรี, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑.    
   ๒๑๖สัมภาษณ์ พระมหามงคล ปุญฺญมงฺคโล. เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอบ่อทอง เจ้าอาวาสวัดหลุม
มะนาว จังหวัดชลบุรี, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑.   



๑๖๐ 

สอนทั้งด้านพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และบาลีก็ดี หรือการเรียนการสอนแผนกทั่วไปถ้าหากครูสอน
จัดกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกระบวนการจัดการศึกษาตามแนวแห่งพระพุทธศาสนา
แล้ว การจัดการเรียนการสอนเหล่านั้นจะประสบผลส าเร็จทางการศึกษาได้ในระดับที่หน้าพอใจ๒๑๗ 
  ๘. หน้าที่และความรับผิดชอบของครู คือสอนศิลปวิทยาให้แก่ศิษย์ซึ่งถือเป็นหน้าที่อัน
ส าคัญยิ่งส าหรับครู ครูที่ดีต้องท าการสอนอย่าง มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาการสอนให้สอดคล้องกับ
ความสามารถ และความสนใจของนักเรียนนอกจากนั้นต้องสามารถให้การแนะแนวในด้านการเรียน
การสอน และรักษาสุขภาพอนามัย จัดท าและใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ๒๑๘ 
  ๙. สามารถปรับหลักการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกับความเป็นจริง การแนะแนวการ 
ศึกษาเพ่ือช่วยให้ศิษย์ของตนสามารถเรียนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ครูต้องค านึงถึงสติปัญญาและ
ความสามารถของศิษย์ด้วย การพัฒนาและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ โดยการจัดกิจกรรม
ซึ่งมีท้ังกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตร๒๑๙  
  ๑๐. กิจกรรมการเรียนการสอนนอกหลักสูตร การประเมินผลความเจริญก้าวหน้าของ
ศิษย์ เพื่อจะได้ทราบว่า ศิษย์ได้พัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้ามากน้อยเพียงใดแล้วการประเมินผล   
ความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ควรท าอย่างสม่ าเสมอการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย 
และค่านิยมที่ดีงามให้แก่ศิษย์ เพ่ือศิษย์จะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการ 
ศึกษา และปฏิบัติตามค าสอนของครู เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดี๒๒๐  
  ๑๑. ครูต้องเป็นผู้ตรงต่อเวลา โดยการเข้าสอนและเลือกสอนตามเวลา ท างานส าเร็จครบ 
ถ้วนตามเวลารักษาเวลาที่นัดหมายปฏิบัติงานในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริม 
และพัฒนาความรู้ความสามารถของคนโดยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ๒๒๑  
  ๑๒. หน้าที่ของพระที่เป็นครู คือในช่วงเช้าหลังจากที่ท่านฉันข้าวเสร็จ มีการเรียนเขียน
อ่าน ต่อหนังสือ ท่องบ่น ตอนก่อนเพล ทายกวัดก็จะต้องเตรียมการให้พระฉันเพล หลังอาหาร
กลางวันผู้เรียนก็ฝึกหัดเขียนอ่าน ท่องบ่น พระก็จ าวัดพอถึงเวลาบ่าย ๑ โมง หรือ ๒ โมงพระก็ตื่น
นอนมาตรวจให้และสอบดูผู้เขียนอ่าน ไปตอนเช้าว่าถูกต้องเพียงใด คนที่แม่นย าก็ได้เรียนต่อเติมขึ้น
ไป บางแห่งมีการตรวจสอบในตอนเช้า ตอนบ่ายจึงเรียนเขียนอ่านต่อ ถ้าใครเกียจคร้านก็จะถูกท า
โทษบ้าง บ่าย ๔ โมงครึ่ง หรือ ๕ โมง จึงเลิกเรียน วันหยุดเรียนได้แก่วันพระ และวันที่มีพิธีต่างๆ๒๒๒  

                                                           

  ๒๑๗สัมภาษณ์ พระมหาณรงค์ อุตฺตโร. เจ้าอาวาสวัดทับเจริญ จังหวัดชลบุรี, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑.                  
  ๒๑๘สัมภาษณ์ พระครูวิสารทสุตากร (รัตนะ อตฺตสาโร). เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร จังหวัดชลบุรี, ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
  ๒๑๙สัมภาษณ์ พระครูปราโมทย์สมณวัตร (ทองค า ปริมุตฺโต). เจ้าอาวาสวัดเขาห้ายอด จังหวัดชลบุรี, 
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๒๒๐สัมภาษณ์ พระปลัดวัลลภ คุณวุฑฺโฒ. เจ้าอาวาสวัดวังรีคีรีวันวนาราม จังหวัดชลบุรี, ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๖๑. 
  ๒๒๑สัมภาษณ์ พระครูสิทธิธรรมานุวัตร (ประโยชน์ ธมฺมวโร). เจ้าคณะอ าเภอพนัสนิคม เจ้าอาวาสวัด
หลวงพรหมาวาส จังหวัดชลบุรี, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑.    
  ๒๒๒สัมภาษณ์ พระครูทัสนียคุณากร (วรรณะ ตนฺติปาโล). เจ้าคณะอ า เภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัด
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 



๑๖๑ 

 ๑๓. ครูสอนที่ดีนั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามแบบอย่างพระพุทธเจ้า จึงเรียกได้ว่าเป็น
ครูผู้สอนโดยสมบูรณ์ และครูที่ดีตามหลักพุทธศาสตร์ควรจะมีคุณสมบัติดัง “พุทธลีลาในการสอน” 
 การสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้ง แม้ที่เป็นเพียงธรรมมีกถา หรือการสนทนาทั่วไปซึ่ง
มิใช่คราวที่มีความมุ่งหมายเฉพาะพิเศษ ก็จะด าเนินไปอย่างส าเร็จผลดี ดังนี้ 
    ๑) สันทัสสนา ชี้แจงให้เห็นชัด คือ จะสอนอะไร ก็ชี้แจงจ าแนกแยกอธิบาย และ
แสดงเหตุ ผลให้ชัดเจน จนผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้ง เป็นจริง เห็นจัง ดังจูงมือไปดูเห็นกับตา 
               ๒) สมาทปนา ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ คือ สิ่งใดควรปฏิบัติก็หัดท า ก็แนะน า
หรือบรรยายให้ซาบซึ้งในคุณค่า มองเห็นความส าคัญ ที่จะต้องฝึกฝนบ าเพ็ญจนใจยอมรับ อยากลงมือ
ท า หรือน าไปปฏิบัติ 
              ๓) สมุตเตชนา เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า คือปลุกเร้าใจให้กระตือรือร้น เกิดความ
อุตสาห พยายาม มีก าลังใจ มั่นใจที่จะท าให้ส าเร็จจงได้ สู้งานไม่หวั่นไหว ไม่กลัวเหนื่อย ไม่กลัวยาก 
              ๔) สัมปหังสนา ปลอบชโลมใจให้สดใสร่าเริง คือบ ารุงจิตให้แช่มชื่นเบิกบาน โดย
ชี้ให้เห็นผลดี หรือประโยชน์ที่จะได้รับ และทางที่จะก้าวหน้า บรรลุผลส าเร็จยิ่งขึ้นไป ท าให้ผู้ฟังมี
ความหวังและร่าเริงเบิกบานใจ๒๒๓ ย่อสั้นๆ ว่า แจ่มแจ้ง จูงใจ แกล้วกล้า ร่าเริง 
 
ตารางท่ี ๔.๑๗ สรุป แสดงความถ่ี การสัมภาษณ์เชิงลึก พระปริยัติธรรมแผนกบาลี ด้านผู้สอน 

สรุปประเด็นส าคัญ  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
  จ านวน(รูป) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
              ๑.การหาครูสอนบาลีที่แตกฉาน 
              ๒.ครูสอนมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
              ๓.ครูสอนต้องมีทัศนคติที่ดีในการสอน 
              ๔.ครูต้องส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ 

๓ 
๔ 
๒ 
๕ 

๖,๕,๓๐  
๒,๑๓,๑๖,๓๒ 

๒๐,๒๗ 
๒๙,๓๑,๔,๑๑,๑๗ 

 
 สรุป ผู้สอน หมายถึง ผู้สอนผ่านการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ของกองบาลีสนามหลวง ได้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนอย่างเป็นระบบเพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง ในการพัฒนา 
องค์กรและผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอมีเทคนิคและวิธีการในการจูงใจให้ผู้เรียนมีความสนใจที่จะเรียนอย่าง 
สม่ าเสมอ มีความประพฤติดีเชื่อมั่นในตนเองเป็นกันเองกับผู้เรียน มีความสารวมวางตนเหมาะสมกับ
บุคคล กาลเทศะ ทุกสถานะเพ่ือปลูกฝังจิตใฝุเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้รับการแต่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติ 
ธรรมแผนกบาลี โดยเจ้าคณะจังหวัด มีวิสัยทัศน์ เปูาหมาย และจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนไปสู่แนว
เดียวกัน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี มีครูผู้สอนครบทุกระดับชั้น ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกบาลีจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาเพราะการจัดการ
เรียนการสอนย่อมขึ้นอยู่กับครูผู้สอนเป็นหลัก และมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน การที่ครูมีพฤติ 
กรรมต่างๆ ที่ดีและมีคุณลักษณะของครูที่ดี ย่อมมีส่วนช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับนัก 

                                                           

   ๒๒๓สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมรส, ดร.(ชัยยุทธ อสิญาโณ). ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส  
วัดนอก จังหวัดชลบุรี, ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑.      



๑๖๒ 

เรียนก่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดีตามไปด้วย ครูผู้สอนเป็นบุคลากรทางการศึกษาซึ่งท า
หน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ เป็นองค์ 
ประกอบส าคัญของการจัดการเรียนการสอนที่ขาดไม่ได้ บุคลิกภาพและความสามารถของผู้สอนมี
อิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้สอนควรมีบุคลิกภาพที่ดีและรู้จักเลือกใช้วิธีสอนที่เหมาะสมเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ผู้สอนมีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนหลายประการ 
เช่น ความรู้ความเข้าใจในสาระท่ีสอน ความสามารถในการสอน ความตั้งใจในการสอน เจตคติต่อการ
สอน ความรู้สึกต่อตัวผู้เรียนสภาพจิตใจของผู้สอนแรงจูงใจในการสอน สุขภาพของผู้สอน ความพร้อม
ของผู้สอนบุคลิกลักษณะของผู้สอนสิ่งต่างๆ  
  เหล่านี้มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนและต่อพฤติกรรมการสอนของครู ซึ่งส่งผลต่อไป
ถึงกระบวนการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียนพระภิกษุสามเณรผู้ท าหน้าที่สอนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี ในส านักเรียนหรือส านักศาสนศึกษามีองค์ก าหนดว่า ต้องเป็นมหาเปรียญมีวุฒิ
จบเปรียญธรรม ๓ ขึ้นไปและต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการฝึกหัดครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ของกองบาลีสนามหลวงการเป็นผู้สอนนั้นส านักเรียนหรือส านักศาสนศึกษาต้องท าเรื่องน าเสนอเจ้า
คณะผู้ปกครองตามล าดับชั้นถึงเจ้าคณะจังหวัดเพ่ือเสนอแต่งตั้งเม่ือเจ้าคณะจังหวัดแต่งตั้งก็เป็นผู้สอน
ได้เมื่อพิจารณาจากลักษณะการเรียนการสอน ที่ผู้สอนท าหน้าที่ควบคุมการแปลเพียงอย่างเดียวผู้สอน 
ไม่จ าเป็นต้องใช้ทักษะในการสอนมาก แต่ความเป็นจริงความรู้และทักษะการสอนของผู้สอนเป็นสิ่ง
ส าคัญที่จะท าให้การเรียนการสอนมีคุณภาพมากขึ้น คุณลักษณะของครูผู้สอนที่ดีต้องมีระเบียบวินัยมี
ความประพฤติทั้งทางกายและวาจาและใจ ที่แสดงถึงความเคารพในระเบียบประเพณีของสังคมและ
ความประพฤติท่ีสอดคล้องกับอุดมคติหรือความหวังของตนเอง โดยให้ยึดส่วนรวมส าคัญกว่าส่วนตัวมี
ความซื่อสัตย์สุจริตและความยุติธรรม การประพฤติที่ไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนไม่เอาเปรียบ หรือคดโกง
ผู้อ่ืนหรือส่วนรวม ให้ยึดถือหลักเหตุผลระเบียบแบบแผนของสังคมเป็นเกณฑ์ ยึดมั่นในสัมมาอาชีพมี
ความประพฤติดีที่ไม่ท าให้เสียหาย ปฏิบัติกิจอันควรกระท าให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคม มีความ
ส านึกในหน้าที่และการงานต่างๆ รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ความประพฤติ
ที่ไม่เอารัดเอาเปรียบสังคมไม่ก่อความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่สังคมความเป็นผู้มีความคิดริเริ่มวิจารณ์
และตัดสินอย่างมีเหตุผลมีความประพฤติในลักษณะสร้างสรรค์และปรับปรุงมีเหตุมีผลในการท าหน้าที่ 
ในการจัดการเรียนการสอนนั้น มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
ถาวรให้แก่ผู้เรียนการเรียนรู้เกิดข้ึนโดยตัวผู้เรียนเอง ครูผู้สอนเป็นแต่เพียงผู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ 
เรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นเท่านั้น  
  การเรียนการสอนเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในกระบวนการทางการศึกษาในการสร้างประสบ 
การณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ ครูจึงจ าเป็นที่จะต้องรู้จักผู้ 
เรียนอย่างรอบด้าน และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปเป็นพ้ืนฐานการออกแบบหรือวางแผนการ
เรียนรู้ได้สอดคล้องกับผู้เรียน ผู้ท าหน้าที่สอนต้องมีบุคลิกภาพดีมีการแสดง ออกทางกายและความคิด
ที่ดี เช่นมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพมีร่างกายที่แข็งแรงแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เป็นคนมีเหตุมีผลและมีกิริยา 
ท่าทางที่เหมาะสมและผู้สอนยังต้องมีสมรรถภาพในด้านวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการจัดประสบ 
การณ์การเรียนการสอนได้เหมะสมกับผู้เรียนแต่ละคนมีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและเข้าใจหลักสูตร
เป็นอย่างดี ครูผู้สอนมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้สอนควรมีบุคลิกภาพที่ดี และรู้จักเลือกใช้วิธี



๑๖๓ 

สอนที่เหมาะสม ที่ผู้สอนได้จัดให้ผู้เรียน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
เป็นเพียงแนวทางถ้าปราศจากการสอนของผู้สอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้เรียนจะไม่
สามารถเจริญขึ้นตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การสอนที่ดีเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จ
ในการเรียนรู้ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาไปตามเปูาหมาย ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน เพ่ือให้
การสอนด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
  ๔.๑.๑๕ พระปริยัติธรรมแผนกบาลี ด้านกระบวนการเรียนการสอน  
 ๑. กระบวนการเรียนการสอน เป็นค าที่มักใช้คู่กันเรียกรวมกันว่า การเรียนการสอน ทั้งนี้ 
เพราะค าทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน ทั้งการสอนและการเรียน ต่างเป็นกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกัน 
การสอนเป็นการตั้งใจกระท าให้เกิดการเรียนรู้ การสอนที่ดีย่อมท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีผู้สอนเป็นผู้มี
บทบาทส าคัญในการท าให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ ผู้สอนที่สอนอย่างมีหลักการมีความรู้ และมีทักษะจะ
ช่วยให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความหมาย มีคุณค่า เป็นการประหยัดเวลา และปูองกันการสูญเปล่า๒๒๔   
  ๒. ผู้สอนจึงควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การบริหารส านักเรียนทั้งหมด 
การเรียนการสอนเป็นงานที่มีความส าคัญมากที่สุดส่วนงานอย่างอ่ืนเป็นงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้
การเรียนการสอนมีคุณภาพและอ านวยความสะดวกให้กับการเรียนการสอน เป็นภารกิจหลักของการ
จัดการศึกษาผลงานด้านวิชาการเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงมาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาว่าจัดการศึกษา     
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพียงใดการเรียนการสอนมีความหมายตรงกับงานวิชาการมีผู้รู้๒๒๕  
  ๓. การส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน
เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี กระบวนการเรียนการสอน ในภาพรวมเน้นความส าคัญที่เจ้าส านัก
เรียนและผู้บริหารต้องมีความส าคัญในการจัดระบบการเรียนการสอนให้สามารถตอบสนองความต้อง 
การของผู้เรียนและที่ส าคัญต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ าเป็นในการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจ
มีความสมัย และท่ีส าคัญต้องเข้าถึงง่ายแก่ผู้สนใจในการเรียน๒๒๖ 
  ๔. ปัจจุบันนี้มหาเถรสมาคมเปิดโอกาสให้คฤหัสถ์เข้ามาเรียนบาลีได้ สอบได้ รับพัดด้วย 
ต่อไปนี้ส านักเรียนบาลีต้องเปิดการเรียนบาลีเชิงรุกคือรับคฤหัสถ์เข้ามาเรียนบาลีได้ก็จะเป็นประโยชน์ 
อย่างกว้างขวาง คฤหัสถ์ผู้มีพ้ืนฐานที่รู้บาลี จะท าให้พระพุทธศาสนาเจริญมากขึ้น ถ้าเป็นระยะยาว
พระพุทธศาสนาจะไม่ถูกท าลายเพราะถ้าเขารู้และเข้าใจในพระพุทธศาสนา๒๒๗  

                                                           

  ๒๒๔สัมภาษณ์ พระเทพชลธารมุน ี (ประจวบ ปาสาธิโก). เจ้าคณะจังหวัดชลบุร ี เจ้าอาวาสวัดบางพระ
วรวิหาร (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุร,ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑.                                          
  ๒๒๕สัมภาษณ์ พระครูวิสารทสุตากร  (รัตนะ อตฺตสาโร). เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร จังหวัดชลบุรี, ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
  ๒๒๖สัมภาษณ์ พระครูพิศาลประชานุกิจ (ด ารง จกฺกวโร). เจ้าคณะอ าเภอหนองใหญ่ เจ้าอาวาสวัด
หนองใหญ่ศริิธรรม จังหวัดชลบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
  ๒๒๗สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณรัตนวัฒน์ (ชาญณรงค์ อภิชาโต). เจ้าอาวาสวัดเกษตรสุวรรณ จังหวัด
ชลบุรี, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑.     



๑๖๔ 

  ๕. การจัดการศึกษาภาษาบาลีเชิงรุก โดยการให้คฤหัสถ์ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาภาษาบาลี
โดยตรงด้วยความเข้าใจจากการสอบการศึกษาซึ่งในอดีตมีแต่พระสงฆ์ที่ให้ความส าคัญความส าคัญใน
เรื่องของการเรียนการสอนบาลีเหมือนสะท้อนปัญหากันเรื่องเสื่อโซเชียวมีเดียเป็นปัจจัยส าคัญมาก๒๒๘   
  ๖. ความส าเร็จในการบริหารจัดการส านักเรียนพระปริยัติธรรมต้องเรียนหนังสือตลอด
เพราะ  เรียนบาลีต้องดูหนังสือ ถ้าไม่ดูหนังสือมา ก็เรียนไม่ได้ แปลไม่ถูก เรียนหนังสือต้องดูหนังสือ
ควบคู่ทั้งวิชาไวยากรณ์ วิชาแต่ง วิชากลับ วิชาแต่งฉันท์ คือจะต้องดูควบคู่กัน ส าหรับด้านการเรียน
การสอนหนังสือต้องเพียงพอ ต้องได้รับการสนับสนุนจากส านักงานพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่และ
เต็มใจในการสนับสนุนหนังสือเรียน๒๒๙  
  ๗. การเรียนบาลีทุกวันมีรายหัว มีค่าหัว ค่าหนังสือต้องพอต้องจัดสรรงบไว้ ให้พอกับแต่
ละปี โดยเฉพาะเงินที่ต้องมาจ่ายนิตยภัตพระต้องพอ และจะต้องดูว่าสอนมากสอนน้อย ต้องมีการ
ประเมินความเหมาะสมทุกปี เพ่ือการตอนสนองความต้องการของผู้เรียน ด้วยความร่วมแรงร่วมใจ
ของบุคลากรที่มีอยู่จ านวนน้อย โดยเราต้องปลูกฝังพระที่อยู่กับเราเขาจะเล่นก็เป็นเรื่อง ปกติ แต่เล่น
อย่างไรที่ให้เขาเข้าห้องได้ ต้องมีระบบชัดเจน๒๓๐  
  ๘. ทุกวันนี้ครูบาอาจารย์เราต้องจัดการเอง แล้วที่ส าคัญในการจัดการเรียนการสอนท า
อย่างไรจึงส าเร็จ คือ ต้องเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่หลักสูตรที่เรียนก็ต้องเรียนตามหลักสูตรมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อผู้เรียนอย่างมี ประสบผลส าผลหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนหรือบุคลากรมี
การพัฒนามีการอบรมที่มีความต่อเนื่องเพ่ือการพัฒนาตนเองหรือไม่ ทางส านักงานใหญ่ต้องมีการ
ส่งเสริมและมีการวัดและประเมินผลการอบรมท่ีจริงจัง จึงจัดระบบการศึกษาท่ีดี๒๓๑ 
 ๙. การเรียนและการสอน จึงเป็นค าที่มักใช้คู่กันเรียกรวมกันว่า การเรียนการสอนทั้งนี้
เพราะค าทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน ทั้งการสอน และการเรียนต่างเป็นกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกันการ   
สอนเป็นการตั้งใจกระท าให้เกิดการเรียนรู้และการสอนที่ดีย่อมท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีครูผู้สอนเป็นผู้
มีบทบาทส าคัญที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผู้สอนที่สอนอย่างมีหลักการมีความรู้ความสามารถ๒๓๒ 
  ๑๐. การบริหารส านักเรียนให้ประสบความส าเร็จดังนั้นการเรียนการสอนเป็นงานที่มีความ 
ส าคัญมากที่สุดส่วนงานอย่างอ่ืนเป็นงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้การเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
และอ านวยความสะดวกให้กับการเรียนการสอน จึงเป็นภารกิจหลักของการจัดการศึกษาผลงานด้าน
วิชาการเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงมาตรฐาน และคุณภาพของส านักเรียน ว่าจัดการศึกษาบรรลุ ผลตาม

                                                           

  ๒๒๘สัมภาษณ์ พระมหาวิเชียร กนฺตสีโล. เจ้าคณะอ าเภอบ่อทอง เจ้าอาวาสวัดอมพนมวนาราม จังหวัด
ชลบุรี, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑.   
   ๒๒๙สัมภาษณ์ พระมหาณรงค์ อุตฺตโร. เจ้าอาวาสวัดทับเจริญ จังหวัดชลบุรี, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๒๓๐สัมภาษณ์ พระครูทัสนียคุณากร (วรรณะ ตนฺติปาโล). เจ้าคณะอ าเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
  ๒๓๑สัมภาษณ์ พระครสูีลานโุลมคุณ (ปฐม กิตฺติภทฺโท). เจ้าอาวาสวัดเนินสี ่จังหวัดชลบุร,ี ๓๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๑.      
   ๒๓๒สัมภาษณ์ พระครูไพจิตรพัฒนาการ (สมนึก อธิปญฺโญ). เจ้าอาวาสวัดเขาซก จังหวัดชลบุรี, ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.        



๑๖๕ 

วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดต้องอาศัยองค์ประกอบหลายด้านทุกสิ่ง ทุกอย่างเกี่ยวข้องกับการสอน
และมีส่วนส่งเสริมให้การสอนประสบผลส าเร็จ ได้จัดเป็นองค์ประกอบของการเรียนการสอนทั้งสิ้น๒๓๓  
  ๑๑. ในการด าเนินงานทุกอย่างจ าเป็นต้องมีหลักการเป็นเครื่องยึดถือเพ่ือให้งานด าเนิน
ไปสู่เปูาหมายเดียวกันการสอนก็เช่นเดียวกัน จ าเป็นต้องมีหลักการสอน เพ่ือให้งานการสอนด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ดังนั้นหลักการสอนจึงเป็นความรู้
พ้ืนฐานที่ส าคัญ ส าหรับผู้เป็นครูแม้ว่าผู้สอนแต่ละคนจะมีเทคนิคการสอนเฉพาะตน แต่ก็จะยึด
หลักการเดียวกันกับหลักการสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเรียกได้ว่าเป็นลีลาในการสอน๒๓๔  
  ๑๒ จากแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอน เพราะว่าการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลี ต้องอาศัยกระบวนการของการจัดการเรียนการสอนที่ดีทั้งด้านการวางแผนการสอน
การใช้ หลักจิตวิทยาเข้ามาช่วยในการสอนเป็นต้น จึงจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีโดยที่ครูผู้สอน
เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผู้สอนที่สอนอย่าง มีหลักการมีความรู้ และมี
ทักษะจะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความหมาย เป็นการประหยัดเวลา๒๓๕  
 ๑๓. งานที่ส่งเสริมสนับสนุนให้การเรียนการสอนมีคุณภาพและอ านวยความสะดวกให้กับ 
การเรียนการสอนเป็นภารกิจหลักของการจัดการศึกษาผลงานด้านการศึกษาการศึกษา เป็นตัวชี้ให้เห็น
ถึงมาตรฐานและคุณภาพของส านักเรียน ในการจัดการศึกษาบรรลุผลตามวัตถุประสงค์เพียงใด ในการ 
ด าเนินงานทุกอย่างจ าเป็นต้องมีหลักการเป็นเครื่องยึดถือ เพ่ือให้งานด าเนินไปสู่เปูาหมายเดียวกันใน
การสอนก็เช่นเดียวกันจ าเป็นต้องมีหลักการสอนเพ่ือให้งานการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ  
บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ดังนั้นหลักการสอนจึงเป็นความรู้ พ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับผู้เป็น
ครแูม้ว่าผู้สอนแต่ละคนจะมีเทคนิคการ สอนเฉพาะตนแต่ก็จะยึดหลักการพื้นฐานเดียวกัน๒๓๖  
  ๑๔. ทั้งนี้เพราะการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่จะให้ประสบความ   
ส าเร็จได้ตามต้องการนั้น จ าเป็นต้องอาศัยสื่อที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนและไม่
รู้สึกเกิดความเบื่อหน่าย นอกจากนี้สื่อยังช่วยท าให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประหยัดเวลาในการอธิบาย เพราะสื่อบางชนิดจะท าให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องที่ครูสอนได้อย่าง
ชัดเจน และเห็นเป็นรูปธรรม ฉะนั้นจึงควรแสวงหาสื่อใหม่ๆ และพัฒนาสื่อให้เหมาะสมหลากหลาย
น ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการ
เรียนการสอนย่อมมีการก าหนดเปูาหมายเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้การ
ที่ผู้เรียนจะบรรลุเปูาหมายได้มากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมข้ึนอยู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนเป็นส าคัญ ฉะนั้นครูผู้สอนจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนการสอน จึงจะ

                                                           

   ๒๓๓สัมภาษณ์ พระครูปราโมทย์สมณวัตร (ทองค า ปริมุตฺโต). เจ้าอาวาสวัดเขาห้ายอด จังหวัดชลบุรี, 
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๒๓๔สัมภาษณ์ พระครูถาวรศุภกิจ (ประเสริฐ จิรธมฺโม). เจ้าอาวาสวัดหนองเกตุ จังหวัดชลบุรี, ๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.                     
 ๒๓๕สัมภาษณ์ พระครูสุ วรรณรัตนวัฒน์ (ชาญณรงค์ อภิชาโต). เจ้าอาวาสวัดเกษตรสุวรรณ จังหวัด
ชลบุรี, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑.      
  ๒๓๖สัมภาษณ์ พระครูทัสนียคุณากร (วรรณะ ตนฺติปาโล). เจ้าคณะอ า เภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัต
หีบ จังหวัดชลบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 



๑๖๖ 

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับผู้เรียน๒๓๗  
  ๑๕. การส่งเสริมความสนใจใคร่รู้ใคร่เรียนให้แก่ผู้เรียนชั้นเรียนที่มีบรรยากาศเต็มไปด้วย
ความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจและความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันและกันย่อมเป็น แรงจูงใจภายนอกที่
กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการเรียนรักการอยู่ร่วมกัน และช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความประพฤติอันดี
งามให้แก่ผู้เรียน นอกจากนี้การมีห้องเรียนที่มีบรรยากาศดี แจ่มใส สะอาด สว่าง กว้างขวางพอเหมาะ
มีโต๊ะเก้าอ้ีที่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีมุมวิชาการส่งเสริมความรู้มีการตกแต่งห้องให้สดใสก็เป็นอีกสิ่ง
หนึ่งที่ส่งผลท าให้ผู้เรียนพอใจมาโรงเรียน เข้าห้องเรียนและพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอน ดังนั้นครูจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความหมายความส าคัญประเภทของบรรยากาศ
หลักการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนและการจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุขเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะ
ตามท่ีหลักสูตรได้ก าหนดไว้๒๓๘  
 
ตารางท่ี ๔.๑๘ สรุป แสดงความถ่ี การสัมภาษณ์เชิงลึก  พระปริยัติธรรมแผนกบาลี ด้านกระบวนการ
เรียนการสอน 

สรุปประเด็นส าคัญ  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
  จ านวน(รูป) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
              ๑.การสอนเป็นการตั้งใจกระท าให้เกิดการเรียนรู้ 
              ๒.การจัดการศึกษาภาษาบาลีเชิงรุก 
              ๓.การบริหารส านกัเรียนให้ประสบความส าเร็จ 
              ๔.อาศัยสื่อท่ีจะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ 

๔ 
๕ 
๔ 
๒ 

 ๘,๑๒,๓๒,๕ 
๙,๒๗,๒๙,๓๑,๔ 
๑๑,๑๗,๒๓,๑๐ 

๒,๑๕ 
 
 สรุป กระบวนการเรียนการสอน การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน เป็นสิ่งส าคัญในการช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถรับผิดชอบควบคุมดุแลตนเองได้ในอนาคต
การจัดบรรยากาศมีทั้งด้านกายภาพ เป็นการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ทั้งการจัดตกแต่งในห้อง    
เรียนจัดที่นั่งจัดมุมเสริมความรู้ต่างๆ ให้สะดวกต่อการเรียนการสอนทางด้านจิตวิทยา เป็นการสร้าง
ความอบอุ่นความสุขสบายใจให้กับผู้เรียน ผู้สอนควรจัดบรรยากาศทั้ง ๒ ด้านนี้ให้เหมาะสมนอกจาก 
นี้การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ก่อให้เกิดความสุขแก่ผู้เรียนเป็นองค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งที่จะ 
สร้างคุณลักษณะนิสัยของการใฝุเรียนรู้ การมีนิสัยรักการเรียนรู้ การเป็นคนดี และการมีสุขภาพจิตที่ดี
สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งบุคคลส าคัญท่ีจะสร้างบรรยากาศการ 
เรียนรู้อย่างมีความสุขให้เกิดขึ้นได้คือครูผู้น าทางแห่งการเรียนรู้นั่นเอง การเรียนการสอนย่อมมีการ
ก าหนดเปูาหมาย เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงค์ ที่ก าหนดไว้การที่ผู้เรียนจะบรรลุเปูา  
หมายได้มากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนเป็นส าคัญ 
                                                           

   ๒๓๗สัมภาษณ์ พระครูไพจิตรพัฒนาการ (สมนึก อธิปญฺโญ). เจ้าอาวาสวัดเขาซก จังหวัดชลบุรี, ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.         
  ๒๓๘สัมภาษณ์ พระครูขันติสารวิสิฐ (มงกุฎ อาภากโร). เจ้าอาวาสวัดเขาชะอาง จังหวัดชลบุรี, ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๖๗ 

ฉะนั้นครูผู้สอนจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนการสอน จึงจะสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเพ่ือ        
ให้การเรียนการสอนในครั้งนั้นๆ ได้ผลดีการสอนของครูเป็นไปอย่างมีความหมายผู้เรียนได้ทั้งความรู้ 
และความสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้ประสบการณ์โดยได้รับความร่วมมือระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเพ่ือ    
ให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพน่าสนใจและผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ให้ความสนใจกับกิจกรรมการเรียนการสอนการปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ด าเนินไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ และการเรียนรู้ของผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การสอนที่ก าหนดไว้ 
 กระบวนการเรียนการสอน เป็นองค์ประกอบส าคัญของการเรียนการสอนเพราะกิจกรรม
ทั้งของผู้เรียน และผู้สอนที่เหมาะสมจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงในเรื่องความส าคัญของ
กระบวนการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน ที่จะเร้าให้ผู้เรียนมีความสนใจในบทเรียน 
และอยากจะเรียนเนื้อหาต่อไปกิจกรรมในขั้นนี้จัดได้หลายรูปแบบ เช่น การสนทนาการใช้ค าถามของ 
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ในขั้นนี้จัดได้หลายรูปแบบ การสนทนาซักถาม
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนการใช้ค าถามการใช้เกมการมอบหมายงานให้ไปปฏิบัติการจัดแสดง การจัด
นิทรรศการ การจัดปูายนิเทศ การศึกษานอกสถานที่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้สอนสามารถ
เลือกใช้กิจกรรมใดให้สัมพันธ์ กับกิจกรรมใดก็ได้ตามความเหมาะสม เพียงแต่ให้เหมาะสมกับเนื้อหา 
ของบทเรียนและให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้สอนควรด าเนินการสอนตามล าดับขั้นตอนกระบวนการเรียน
การสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาของบทเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์และผู้สอนควรด าเนินการสอนตาม 
ล าดับขั้นตอนและสติปัญญา ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการในการถ่ายทอด
ความรู้จากผู้สอนสู่ผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเน้นการท่องจ า  
เป็นหลัก หลังจากให้ผู้เรียน ท่องจ าแล้วผู้สอนใช้วิธีการสอนแบบแปลเป็นหลัก ผู้บริหาร ผู้สอนและ
ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
และมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นท าให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ผู้เรียนมีการพัฒนา 
คุณสมบัติในตัวเองทางด้านความรู้ ความคิด ด้านคุณภาพ ด้านสุขภาพร่างกาย ผู้เรียนเกิดคุณสมบัติที่
จะติดตัวไปใช้ประโยชน์ในอนาคตคือสติปัญญาความสามารถคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและบุคลิกภาพ 
กิจกรรมของผู้เรียนและ ของผู้สอนที่เหมาะสมท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้แท้จริง สอดคล้องกับวัย 
สติปัญญาความสามารถของผู้เรียนและเป็นกระบวนการเพ่ือให้ผู้เรียน คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ 
เกิดการเรียนรู้และบรรลุเปูาหมายที่วางไว้ 
 การจัดกระบวนการเรียนการสอน ควรด าเนินการ เพ่ือประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง 
โดยมุ่งพัฒนาความเจริญทุกด้านแก่ผู้เรียน เร้าให้ผู้เรียน ได้แสดงออกได้มีส่วนร่วมฝึกฝนวิธีการ
แสวงหาความรู้ วิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง และจัดโดยมีบรรยากาศที่รื่นรมย์สนุกสนาน ตลอดจนจัด
ให้เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน าที่ยึดครูเป็นศูนย์กลางเป็นกิจกรรมที่ครูผู้สอนเป็นศูนย์กลางของการ  
ปฏิบัติกิจกรรม ครูเป็นผู้มีบทบาทในการเรียนการสอนมากกว่านักเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนที่
ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นกิจกรรมที่ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการ 
สอนอย่างแท้จริง ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง การจัดการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี ที่จะท าให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ จ าต้องอาศัยการจัด



๑๖๘ 

กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นหัวใจอันส าคัญทั้งนี้เพราะกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี และมีความ
เหมาะสมกับผู้เรียน จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นครูผู้สอน
จ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ที่ชัดเจน และ
หลากหลาย จึงจะจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างที่ต้องการการส่งเสริมความ
สนใจใคร่รู้ใคร่เรียนให้แก่ผู้เรียนเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ และความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
ต่อกันและกันย่อมเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนในชั้นเรียนให้แก่ผู้เรียนท าให้ผู้เรียนพอใจ
มาเรียนเข้าห้องเรียนและพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้น ครูผู้สอนจึงต้องมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายความส าคัญในชั้นเรียนและการจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข
เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีลักษณะที่เอ้ืออ านวยต่อกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือช่วยส่งเสริมให้
กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 ๔.๑.๑๖ พระปริยัติธรรมแผนกบาลี ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน  
 ๑. ด้านสื่อการเรียนการสอนเป็นสิ่งจ าเป็นที่ครูจะต้องด าเนินการเพ่ือให้กระบวนการเรียน 
รู้มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนเกิดการรับรู้ได้ดีโดยมีสื่อการเรียนการสอน เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นความ
สนใจท าให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ ด้านความรู้ความเข้าใจทักษะปฏิบัติ และทัศนคติได้ตามที่ครูต้องการ
และยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจเรื่องที่สอนได้ชัดเจนขึ้น๒๓๙  
  ๒. สิ่งที่น าความรู้ไปสู่ผู้เรียน อยู่ในรูปของสิ่งพิมพ์หรือไม่ใช่สิ่งพิมพ์ก็ได้ สื่อจึงเป็นตัวกลาง
ทีช่่วยน าและถ่ายทอดความรู้จากครูผู้สอนไปยังผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์การ 
เรียนที่ตั้งไว้ ดังนั้นสื่อจึงเป็นสิ่งที่น าความรู้ไปสู่ผู้เรียน อยู่ในรูปของสิ่งพิมพ์ หรือไม่ใช่สิ่งพิมพ์ก็ได้๒๔๐  
  ๓. สื่อการเรียนการสอนคือกระบวน การจัดท าวัสดุเพ่ือช่วยเสริมการเรียนรู้ ให้เห็นภาพ  
เหมือนของจริง เครื่องมือที่จัดท าข้ึนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งมีสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อประสบ 
การณ์การเรียนรู้ ส าหรับน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามหลักสูตรก าหนด
ไว้ สื่อจึงเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนช่วยสร้างความเข้าใจให้ชัดเจนขึ้น และช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้นตลอดจนจดจ าได้นาน๒๔๑  
  ๔. สื่อการเรียนการสอนแบ่งได้เป็นสื่อประเภทวัสดุ ระบบการน าวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการ 
มาเป็นตัวกลางในการให้การศึกษาแก่ผู้เรียน เช่นของจริง รูปภาพ หนังสือ เป็นต้นสื่อประเภทอุปกรณ์ 
เช่น เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น และสื่อประเภทวิธีการ ได้แก่ กิจกรรม
ทุกอย่างที่ครูหรือนักเรียนจัดท าข้ึน ทั้งในและนอกห้องเรียน๒๔๒  

                                                           

    ๒๓๙สัมภาษณ์ พระครูสารัตถ์ธรรมโกศล (เสมียน ขนฺติโก). เจ้าอาวาสวัดทรงธรรม จังหวัดชลบุรี, ๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.                  
   ๒๔๐สัมภาษณ์ พระปลัดวัลลภ คุณวุฑฺโฒ. เจ้าอาวาสวัดวังรีคีรีวันวนาราม จังหวัดชลบุรี, ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๖๑. 
  ๒๔๑สัมภาษณ์ พระครูถาวรศุภกิจ (ประเสริฐ จิรธมฺโม). เจ้าอาวาสวัดหนองเกตุ จังหวัดชลบุรี, ๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๒๔๒สัมภาษณ์ พระมหาเจริญ จิรวุฑฺโฒ. เจ้าคณะอ าเภอบ้านบึง เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ า จังหวัดชลบุรี,  
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑.    



๑๖๙ 

  ๕. สื่ออุปกรณ์การสอนเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมีความเข้าใจบทเรียน
เกิดการเรียนรู้และช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน 
มีหลายรูปแบบ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี สื่อธรรมชาติ การเลือกสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนควร
ค านึงถึงความน่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตามเป็นสื่อที่เข้าใจง่าย กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีแสวงหาความรู้
และท่ีส าคัญคือต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียน วิธีการเรียนของผู้เรียนและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล๒๔๓  
  ๖. เทคนิควิธีการรวมทั้งกิจกรรมต่างๆ  ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดการพัฒนาและ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับนั้นไปบอกต่อไปสอนผู้อ่ืนต่อไปตลอดจนการด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขสื่อ
เป็นสิ่งที่ช่วยให้ครูและผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนได้สะดวกยิ่งขึ้น สื่อจึงจ าเป็นส าหรับ
ครูผู้สอนไปยังผู้เรียนให้เกิดการ เช่นเอกสารหลักสูตร คู่มือผู้สอน บันทึกการสอน๒๔๔  
  ๗. สื่ออุปกรณ์ การสอนจึงท าหน้าที่เป็นตัวกลาง เป็นพาหะ เป็นตัวช่วยเป็นเครื่องมือช่วย 
ในการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนเนื้อหาสาระ สู่ความเข้าใจของผู้เรียนจึงเป็นสิ่งที่น าความรู้ไปสู่ผู้เรียน        
ผู้เรียนอยู่ในรูปของสิ่งพิมพ์และไม่ใช่สิ่งพิมพ์ที่ผู้สอนสามารถส่งถึงผู้เรียนเพ่ือให้การเรียนการสอน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้๒๔๕ 
 ๘. สื่อการสอนมีความส าคัญมาก เพราะหากสื่อการสอนดีผู้เรียนก็มีความรู้ ใช้สื่อในการ
เรียนการสอนเป็นประจ า เช่น หนังสือบาลีไวยากรณ์ แปลธรรมบท ซีดีรอม หลักการท่องและแปล
ของแต่ละอาจารย์หรือส านักบาลีแม่กองบาลีควรจัดท าสื่อการสอนให้เหมาะสม เพราะท าให้นักเรียน
เข้าใจได้ง่ายสื่อที่ใช้ได้แก่ หนังสือ ซีดี๒๔๖  
  ๙. ปัจจุบันสังคมโลกเจริญด้วยวัตถุจ าเป็นต้องใช้สื่อประกอบการสอนเพ่ือให้ทันสมัยเป็น
อุปการะแก่ผู้เรียน สื่อเป็นส่วนหนึ่งท าให้นักเรียนมองภาพออกได้ในการเรียนท าให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้
มากขึ้นจึงควรจัดงบประมาณผลิตสื่อการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจมีความรู้ทันยุคและสมัยมากข้ึน๒๔๗  
  ๑๐. การเรียนบาลีสื่อประกอบการเรียนการสอนจึงมีความส าคัญกับการเรียนเพราะผู้เรียน
จะได้เข้าใจมากข้ึน มีการฉายภาพโปรเจคเตอร์ในขณะท าการสอน สื่อท าให้การสอนมีความกระชับท า
ให้ได้เห็นสิ่งใหม่ๆ ท าให้เข้าใจง่าย ท าให้จดจ าได้ง่าย๒๔๘  
  ๑๑. สื่อการสอนมีความส าคัญมาก ถ้าสื่อการสอนดี นักเรียนก็จะมีความรู้ควรได้มีสื่อวีซีดี
ธรรมบท การเรียนบาลีต้องใช้ความจ าก็จริงแต่ควรมีสื่อประกอบเพราะจะท าให้นักเรียนมองภาพออก 
                                                           

  ๒๔๓สัมภาษณ์ พระมหาภูวนาถ อาภากโร. รองเจ้าคณะอ า เภอบ่อทอง เจ้าอาวาสวัดคลองมือไทร 
จังหวัดชลบุรี, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑.    
  ๒๔๔สัมภาษณ์ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาธิโก). เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดบางพระ
วรวิหาร (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑.                                        
  ๒๔๕สัมภาษณ์ พระครูพิพิธศาสนการการ (บุญเหลือ ปญญฺาวโร). เจ้าอาวาสวัดเขาช่องลม จังหวัดชลบุร,ี 
๙ สิงหาคม ๒๕๖๑.    
  ๒๔๖สัมภาษณ์ พระครูวิทยาภินันท์ (ชัยณรงค์ โกวิโท). เจ้าคณะอ าเภอพานทอง เจ้าอาวาสวัดโปุงตามุข 
จังหวัดชลบุรี, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๒๔๗สัมภาษณ์ พระครูทัส นียคุณากร (วรรณะ ตนฺติปาโล). เจ้าคณะอ าเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัต
หีบ จังหวัดชลบุรี , ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
  ๒๔๘สัมภาษณ์ พระมหาณรงค์ อุตฺตโร. เจ้าอาวาสวัดทับเจริญ จังหวัดชลบุรี, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑.                  



๑๗๐ 

สื่อการเรียนท าให้นักเรียนมีองค์ความรู้มากขึ้น สื่อท าให้นักเรียนเข้าใจและมีความรู้ทันยุคสมัยควรใช้
สื่อประกอบการสอนเพราะ ท าให้นักเรียนเกิดความจ า สื่อท าให้ได้เห็นสิ่งใหม่ๆ การเรียนบาลีมีใช้สื่อที่
ทันสมัยเป็นการบูรณาการให้เข้ากับยุคสมัย๒๔๙  
   ๑๒. สื่ออุปกรณ์การสอน เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเรื่องราว เนื้อหา ความรู้จากผู้สอน
ไปสู่ผู้เรียน ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่วางไว้ ช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงท า
ให้สิ่งที่เป็นนามธรรมเข้าใจยาก กลายเป็นรูปธรรมที่ผู้เรียนเข้าใจง่ายเรียนรู้ได้ง่ าย รวดเร็วเป็นสิ่งที่
ช่วยในการเรียนรู้ ที่ครูผู้สอนใช้เพ่ือช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปสู่เปูาหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ สื่ออุปกรณ์การสอน นับว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ส าคัญยิ่งในการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นตัวกลางใน
การถ่ายทอดเนื้อหาจากผู้สอนไปสู่ผู้เรียน เป็นสื่อส าหรับให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ในเรื่องคุณค่า 
ความส าคัญของสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน๒๕๐ 
 ๑๓. ปัจจุบันมีสื่อการเรียนรู้รูปแบบสมัยใหม่มากมายให้เลือกใช้ดังนั้นครูผู้สอนจะต้อง
พิจารณาเลือกสื่อการเรียนรู้ที่ดีมีคุณภาพ เช่น สื่อที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องที่สอนตรงตามวัตถุประสงค์ 
เนื้อหาถูกต้อง ทันสมัย น่าสนใจ และส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของเด็กมากที่สุดช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อ  
หานั้นๆ ได้ดีเป็นล าดับขั้นตอน ส าหรับสื่อการเรียนรู้ที่มีบทบาทในแวดวงการศึกษาในสังคมยุคข้อมูล
ข่าวสารที่น่าสนใจ เช่น สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการน าคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง๒๕๑  
           ๑๔. บทเรียนออนไลน์ หรือ E-Leaning จึงเป็นบทเรียนแห่งการเรียนรู้ที่ถ่ายทอดเนื้อหา
สาระผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยซีดีรอม การเรียนการ
สอนบนเว็บ (Web-Based Learning) การเรียนออนไลน์ (On-line Learning) การเรียนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม การเรียนด้วยวิดีโอผ่านออนไลน์ เป็นต้น๒๕๒  
           ๑๕. ในยุคแห่งโลกการสื่อสารที่ไร้พรมแดนแบบนี้ต้องยอมรับว่าการมีสื่อการเรียนรู้รูปแบบ 
ที่ทันสมัยได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในแวดวงการศึกษา เป็นสื่อมีชีวิตที่สามารถดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจ
ใฝุเรียนรู้ที่จะน าไปสู่การเปิดโลกการเรียนรู้ที่กว้างไกล แม้สื่อในรูปแบบใหม่เหล่านี้จะมีประโยชน์ที่จะ
ช่วยเติมเต็มความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการเรียนรู้ต่อผู้เรียน แต่ครูผู้สอนก็ยังคงมีความส าคัญใน
การชี้น าแนะทางที่ถูกต้องเหมาะสมต้องเลือกสรรสื่อการเรียนรู้ที่จะเกิดประโยชน์และคุ้มค่าท่ีสุด๒๕๓ 
 

                                                           

  ๒๔๙สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ พระครูโกศลธรรมาภิรักษ์ (มานพ สิริภทฺโท). เจ้าอาวาสวัดคลองตาเพชร 
จังหวัดชลบุรี, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
   ๒๕๐สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมรส, ดร. (ชัยยุทธ อสิญาโณ). ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส
วัดนอก จังหวัดชลบุรี, ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑.      
  ๒๕๑สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ พระครูวิบูลปริยัติกิจ (สังขีด จนฺทปญฺโญ). เจ้าคณะอ าเภอศรีราชา เจ้าอาวาส
วัดพิบูลสัณหธรรมจังหวัดชลบุรี, ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
  ๒๕๒สัมภาษณ์ พระครูอุดมพัฒนาการ (วันชัย วชิรญาโณ). เจ้าคณะต าบลธาตุทอง เจ้าอาวาสวัดธาตุ
ทอง จังหวัดชลบุรี ,  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๒๕๓สัมภาษณ์ พระมหาณรงค์ อุตฺตโร. เจ้าอาวาสวัดทับเจริญ จังหวัดชลบุรี, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑.                  



๑๗๑ 

ตารางที่ ๔.๑๙ สรุป แสดงความถี่ การสัมภาษณ์เชิงลึก พระปริยัติธรรมแผนกบาลี ด้านสื่ออุปกรณ์
การสอน 

สรุปประเด็นส าคัญ  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
  จ านวน(รูป) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
              ๑.สื่อการเรียนการสอนสิ่งจ าเป็น  
              ๒.สื่อช่วยสอนจ าเป็นต่อการสอน  
              ๓.สื่อช่วยสอนท าให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้มากข้ึน 
              ๔.สื่อการสอนถ่ายทอดเรื่องราวผู้สอนไปสู่ผู้เรียน 

๕ 
๓ 
๓ 
๔ 

๑,๒๗,๗,๒๑,๖ 
๕,๑๑,๒๓ 

๒๙,๒๕,๒๑ 
๑๑,๒๖,๙,๑๕ 

 
 สรุป ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน เป็นสิ่งจ าเป็นที่ครูผู้สอนต้องด าเนินการเพ่ือให้กระบวนการ 
เรียนรู้มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนเกิดการรับรู้ได้ดีโดยมีสื่อการเรียนการสอนเป็นเครื่องมือ ในการกระตุ้น
ความสนใจท าให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจทักษะปฏิบัติและทัศนคติได้ตามที่ครูผู้สอน 
ต้องการ สื่อการเรียนการสอนนั้นครูต้องให้ความส าคัญและรู้ประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอนและ
ฝึกการใช้สื่อให้ช านาญสื่อการเรียนการสอนมีประโยชน์ทั้งผู้เรียนและผู้สอนในการช่วยให้บรรยากาศ
ในห้องเรียนน่าสนใจยิ่งขึ้น การใช้สื่อหลายมิติ ท าให้สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพเสียง และภาพเคลื่อน 
ไหวผู้สอนสนุกสนานในการสอนมากกว่าการสอนด้วยวิธีบรรยายอย่างเดียวและท าให้ผู้เรียนสนใจ 
สนุกสนาน ไม่เบื่อหน่ายการเรียน ช่วยท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาบทเรียนที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายยิ่งขึ้น
ในความคิดของผู้จัดท าคิดว่า แนวคิดเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนนี้สามารถน ามาใช้กับงานวิจัยนี้ได้
ทั้งนี้เพราะว่า การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่จะให้ประสบความส าเร็จได้ตาม
ต้องการนั้น จ าเป็นต้องอาศัยสื่อที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียน และไม่รู้สึกเกิดความ
เบื่อหน่าย นอกจากนี้สื่อยังช่วยท าให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลา 
ในการอธิบาย เพราะสื่อบางชนิดจะท าให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องที่ครูสอนได้อย่างชัดเจน และเห็นเป็น
รูปธรรม ฉะนั้นจึงควรแสวงหาสื่อใหม่ๆ และพัฒนาสื่อให้เหมาะสมหลากหลายน ามาประยุกต์ใช้กับ
การเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  สื่ออุปกรณ์การสอน คือสิ่งที่น าความรู้ไปสู่ผู้เรียนเป็นตัวกลางที่ช่วยน าและถ่ายทอดความรู้
จากครูผู้สอน หรือจากแหล่งความรู้ไปยังผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์การเรียน
ที่ตั้งไว้ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนซึ่งมีสาระที่เป็นประโยชน์ต่อประสบการณ์การเรียนรู้จากการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร ช่วยสร้างความเข้าใจให้ชัดเจนขึ้น และช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได ้
เร็วขึ้น ตลอดจนจ าได้นานช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปสู่เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ท าให้สิ่งที่เข้าใจยากให้เข้าใจง่ายขึ้นเป็นการสร้างแรงจูงใจ และเร้าความสนใจช่วยเสริมสร้างความคิด 
และการแก้ปัญหาในการเรียนรู้ของนักเรียนสามารถเอาชนะข้อจ ากัดต่างๆ ท าให้สิ่งที่เคลื่อนไหวช้าดู
เร็วขึ้นเพ่ือศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงสามารถน าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมาศึกษาได้สามารถย่อยสิ่ง
ใหญ่ให้เล็กลง เพ่ือให้สะดวกแก่การศึกษา ขยายสิ่งเล็กให้ใหญ่ขึ้นท าสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม
ขึ้นสามารถน าสิ่งที่อยู่ไกลมาศึกษาได้สื่ออุปกรณ์การสอนจึงเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเรื่องราวเนื้อหา
ความรู้จาก ผู้สอนไปสู่ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่วางไว้ ช่วยให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงเรียนรู้ได้ง่าย และรวดเร็วสื่อการสอนนับว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ส าคัญในการเรียนรู้เนื่อง 



๑๗๒ 

จากเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเนื้อหาจากผู้สอนไปสู่ผู้เรียน หรือเป็นสื่อส าหรับให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ด้วยตนเอง ในเรื่องคุณค่าและความส าคัญสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิผลทางการศึกษาในลักษณะการ
สอนสื่อสามารถช่วยสอนแทนครูได้สามารถเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามล าดับ สามารถ
ช่วยเพ่ิมคุณภาพการศึกษาลดงบประมาณทางการศึกษา ควบคุมมาตรฐานการเรียนการสอนของครู 
บริหารหลักสูตรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนมีทัศนคติที่ดี ต่อการใช้หลักสูตร
สามารถท าให้หลักสูตรเปิดกว้างได้ รวมทั้งให้หลักสูตรเกิดการยึดหยุ่นช่วยแบ่งเบาภาระของผู้สอนใน
ด้านการเตรียมการสอน หรือเนื้อหาการสอนโดยจัดให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากสื่อการสอน เช่นใช้
บทเรียนโปรแกรมชุดการสอน การใช้สื่อการสอนเป็นการช่วยสร้างบรรยากาศในการสอนให้น่าสนใจ 
ผู้เรียนจะได้เห็นผู้สอนใช้สื่อประกอบการบรรยายท าให้เนื้อหานั้นน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
  สื่ออุปกรณ์การสอน ช่วยสร้างความมั่นใจในการสอนมากขึ้นด้วยเช่นกรณีผู้สอนจ าเนื้อหา          
หรือล าดับการสอนไม่ได้ ผู้สอนอาจดูได้จากสื่อที่เตรียมมา กรณีผู้สอนพูดไม่เก่งหรือผู้สอนเป็นอาจารย์
ใหม่ สื่อการสอนจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้สอน เมื่อผู้สอนเห็นคุณค่าของสื่อการสอน ย่อมเป็น
การกระตุ้นให้ผู้สอนตื่นตัวในการเตรียมการผลิต เลือก หรือจัดหาสื่อการสอน ตลอดจนเทคนิคใหม่ๆ
มาใช้ในการสอนเป็นการช่วยกระตุ้นและเร้าความสนใจให้กับผู้เรียน ท าให้เกิดความสนุกสนานและไม่
เบื่อหน่ายต่อการเรียนช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ
เนื้อหาบทเรียนที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นตลอดจนช่วยสร้างความคิดรวบยอดในเรื่อง 
นั้นอย่างรวดเร็ว และถูกต้องช่วยแก้ปัญหาเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล ในแง่ความสนใจระดับ
สติปัญญา และศักยภาพแห่งความคิดสร้างสรรค์ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมาก
ยิ่งขึ้นท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนช่วยดึงประสบการณ์นอกห้อง 
เรียนที่อยู่ไกลมีข้อจ ากัดเรื่องเวลาระยะทาง และสถานที่มาสู่ห้องเรียนได้ สื่อการเรียนการสอนมีความ 
จ าเป็นต่อการเรียนการสอนในฐานะเป็นตัวกลาง ที่จะช่วยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ 
การเพ่ิมจ านวนนักเรียน สื่อการสอนมีความส าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการสอน เพ่ือให้เพียงพอแต่
ความต้องการของผู้เรียนช่วยแก้ปัญหาพ้ืนฐานหรือภูมิหลังของนักเรียนที่แตกต่างกันช่วยท าให้ครูสอน
ได้ดีขึ้น ผู้ยากไร้สามารถเรียนได้ทัดเทียมผู้มีฐานะดีกว่า 
  คุณค่าของสื่ออุปกรณ์การสอน มีคุณค่าหรือลักษณะพิเศษต่างๆ ภายในตัวสื่อเอง และมี
ผลดีต่อการจัดการเรียนการสอนซึ่งคุณค่าของสื่อการเรียนการสอนโดยทั่วไปช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ 
ของผู้เรียนท าให้เนื้อหาวิชาความรู้ที่สอนมีความหมายต่อนักเรียนมากข้ึน เร้าความสนใจของผู้เรียนท า
ให้ครูสามารถสอนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้กว้างขวางมากขึ้น เป็นเครื่องมือชี้แนะการตอบ  
สนองของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นการสอนโดยใช้เทคนิคแบบใดก็ตามสามารถเอาชนะข้อจ ากัดต่างๆ ทาง
กายภาพได้ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการเรียนต่างๆ เช่น การแก้ปัญหาเป็นเครื่องมือส าหรับครู
ในการวินิจฉัยผลการเรียน และช่วยในการสอนซ่อมเสริมจากที่กล่าวมาท้ังหมด สื่อการเรียนการสอนมี
คุณค่า และประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก คือ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ให้สูงขึ้น ด้านปริมาณ และประหยัดเวลาในการเรียนรู้ ตลอดจนสื่อบางชนิดสามารถทดแทนการสอน
ของครูได้สามารถท าให้การเรียนการสอนบรรลุเปูาหมายได้ด้วยสื่อการเรียนการสอน สื่อการสอนมีอยู่ 
หลายลักษณะหลายประเภท ที่ก าหนดขึ้นมา เพ่ือเป็นสื่อกลางที่จะให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของการ 
เรียนการสอนสมบูรณ์ตามเปูาหมายของการศึกษาอย่างแท้จริง 



๑๗๓ 

 ๔.๑.๑๗ ด้านการวัดผลและประเมินผล พระปริยัติธรรมแผนกบาลี     
๑. การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี คือการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยโดยเฉพาะ

หมาย ถึงพระบาลี คือพระไตรปิฎกที่จารึกหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าไว้มีความส าคัญอย่าง
มากต่อการธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพาน ไม่ได้ทรงตั้งพระภิกษุรูปใด
รูปหนึ่งเป็นศาสดาแทนพระองค์ แต่พระองค์ได้ทรงมอบหมายให้ชาวพุทธได้รู้กันว่า พระธรรมวินัยนั้น
แหละเป็นพระศาสดาแทนพระองค์ จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายโดยกาลที่เราล่วงลับไปนี้คือพุทธ
พจน์ที่พระองค์ตรัสไว้ก่อนจะปรินิพพาน พระธรรมวินัยนี้จะเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้า พระธรรม
วินัยนี้ก็ประมวลอยู่ในพระไตรปิฎก๒๕๔  

 ๒. เมื่อรักษาพระไตรปิฎกไว้จึงเท่ากับด ารงรักษาพระพุทธเจ้าไว้และด ารงรักษาพระพุทธ 
ศาสนาด้วย ให้มีความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตกาล ฉะนั้น ภาษาบาลี เป็นภาษาที่ใช้จารึกค าสอนใน
พระพุทธศาสนา หลักธรรมค าสอนที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก เป็นหลักความจริงทนต่อการพิสูจน์
ตลอดมาเม่ือสองพันกว่าปีแล้วเป็นความจริงอย่างไร ปัจจุบันก็ยังเป็นความจริงอยู่อย่างนั้น ด้วยเหตุนี้ 
ระบบการเรียนการสอนหลักธรรมค าสอนจึงเกิดมีขึ้นในสังคมไทย๒๕๕  

๓. การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจึงถือได้ว่าเป็นรากฐานส าคัญของการด ารงอยู่แห่ง
พระพุทธศาสนา เพราะเป็นที่รวมพระพุทธพจน์ คือค าสั่งสอนของพระพุทธองค์ ตราบใดที่ภิกษุและ
สามเณรยังศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมและน าไปสู่การปฏิบัติอยู่ ความมั่นคงและความรุ่งเรืองแห่ง    
พระพุทธศาสนาก็ยังด ารงอยู่ตราบนั้น แต่ถ้าตราบใดภิกษุสามเณร ไม่สนใจศึกษาพระปริยัติธรรมและ
ไม่ปฏิบัติตามพระพุทธพจน์ หลักพระธรรมวินัยแล้ว ตราบนั้นความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองแห่ง
พระพุทธศาสนาก็จักเสื่อมสลายไป๒๕๖  
  ๔. พระภิกษุสามเณรที่ส าเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรมจึงถือว่าเป็นศาสนทายาท สามารถ
ธ ารงรักษาศาสนวงศ์ให้เจริญสถาพรสืบไป ควรแก่การยกย่องให้มีศักยภาพอ านวยประโยชน์เกื้อกูลแก่
ตนเองด้วย เกื้อกูลประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนด้วยสามารถกล่าวได้ว่าการศึกษาพระปริยัติธรรมบาลี เป็น
การศึกษาเพ่ือคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพพรั่งพร้อมด้วยวิชาและจรณะไว้สนองงานพระศาสนา เป็น
การศึกษาเพ่ือสร้างสรรค์ชีวิตและสร้างสรรค์สังคม เป็นรากฐานของการสร้างตนและคนอ่ืนให้ดีงาม 
ซึ่งเปน็บุคคลที่ประเทศชาติปรารถนา เป็นบุคคลที่ศาสนาพึงประสงค์๒๕๗ 

๕. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีนั้นมุ่งเน้นที่การน าเอาหลักพุทธธรรมมา
เป็นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนฝึกหัดขัดเกลาจิตใจ จะได้เป็นมนุษย์ที่

                                                           

  ๒๕๔สัมภาษณ์ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาธิโก). เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดบางพระ
วรวิหาร (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
  ๒๕๕สัมภาษณ์ พระปัญญารัตนาภรณ์ (อนันต์ ธมฺมโชโต). รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี วัดชัยมงคล (พระ
อารามหลวง) เมืองพัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑.    
  ๒๕๖สัมภาษณ์ พระครูวิทยาภินันท์ (ชัยณรงค์ โกวิโท). เจ้าคณะอ าเภอพานทอง, เจ้าอาวาสวัดโปุงตามุข 
จังหวัดชลบุรี, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๒๕๗สัมภาษณ์ พระมหาภูวนาถ อาภากโร. รองเจ้าคณะอ า เภอบ่อทอง เจ้าอาวาสวัดคลองมือ ไทร 
จังหวัดชลบุรี, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑.    



๑๗๔ 

สมบูรณ์เพราะพระพุทธศาสนาจัดเป็นศาสนาแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นกระบวนการของการศึกษาจึงได้
มุ่งเน้นไปที่ภาษาบาลีเป็นส าคัญ๒๕๘  
  ๖. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษาทีน่ าเอาหลักการศึกษาเข้ามาเป็นสาระส าคัญ
เป็นเนื้อแท้ของการด าเนินชีวิต ท าให้การด าเนินชีวิตของมนุษย์เป็นการศึกษา สิกขา หรือการศึกษา
แปลว่าการฝึกฝนพัฒนา การฝึกฝนพัฒนาตนนั้นอิงอาศัยความเชื่อที่ว่ามนุษย์มีศักยภาพได้หรือว่า
มนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐได้ ด้วยการฝึกฝนพัฒนา เมื่อฝึกฝนพัฒนาการเรียนและการสอน เป็นการ
ตั้งใจกระท าให้เกิดการเรียนรู้ และการสอนที่ดีย่อมท าให้เกิดผลการเรียนรู้ได้ดี๒๕๙  
  ๗. ผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จะรู้ว่าผู้เรียนมีความ
เข้าใจมากน้อยเพียงใดจะต้องมีการสอบวัดผลและประเมินผลของการศึกษาว่า ครูผู้สอนได้สอนให้
เกิดผลทางการศึกษาถึง ผู้เรียนการวัดผลประเมินผลเป็นกระบวนการต่อเนื่องของการเรียนการสอน 
ท าให้ทราบถึงพัฒนาการของผู้เรียนว่าเป็นอย่างไร มีจุดบกพร่องตรงไหน มากน้อยเพียงไร ตลอดถึง
ตัวผู้สอนเองด้วยเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น๒๖๐  
 ๘. การวัดผลประเมินผลเพ่ือจะทราบกิจกรรมการเรียนการสอนท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
หรือไม่ เพียงใด ในอดีตการวัดผลประเมินผลส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการใช้ข้อสอบซึ่งไม่สามารถ
สนองเจตนารมณ์การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนคิดลงมือปฏิบัติ ด้วยกระบวนการหลากหลายเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ ผู้สอนต้องตระหนักว่าการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผลเป็นกระบวนเดียวกัน 
และจะต้องวางแผนไปพร้อมๆ กัน๒๖๑  
  ๙. การวัดผลและประเมินผลการเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนที่
ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความสามารถของผู้เรียนเป็นตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการด าเนินการ 
ตามแนวทางของหลักสูตรซึ่งผู้บริหารและครูมีหน้าที่โดยตรงที่ต้องท าการทด สอบตามลักษณะการจัด
ประสบการณ์และเนื้อหาวิชาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ แล้วน าผลไปพัฒนาการ เรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งการวัดผลประเมินเป็นกระบวนการต่อเนื่องของการเรียนการสอน สามารถแบ่ง
ออกเป็น ๓ ขั้นตอนดังนี้ 
   ๑) การประเมินผลการเรียน เพ่ือช่วยให้ครูได้ทราบความสามารถของแต่ละคน เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการพิจารณาตัดสินว่าจะมีความสามารถเพียงพอในการศึกษาต่อหรือไม่ หากไม่ดีพออาจ
ท าการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได ้

                                                           

  ๒๕๘สัมภาษณ์ พระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง ปญฺญาวโร). รองเจ้าคณะอ าเภอบ้านบึง เจ้าอาวาสวัด
กุณฑีธาร จังหวัดชลบุรี, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑.    
  ๒๕๙สัมภาษณ์ พระครูพิพิธกิจจารักษ์ (สนัด ขนฺติโก). เจ้าคณะอ าเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ 
จังหวัดชลบุรี, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑.      
  ๒๖๐สัมภาษณ์ พระมหาบุรี อธิปญฺโญ. รองเจ้าคณะอ าเภอพนัสนิคม เจ้าอาวาสวัดบ้านในบน จังหวัด
ชลบุรี, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑.    
  ๒๖๑สัมภาษณ์ พระครูสารัตถ์ธรรมโกศล (เสมียน ขนฺติโก). เจ้าอาวาสวัดทรงธรรม จังหวัดชลบุรี, ๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.                  



๑๗๕ 

   ๒) การประเมินผลระหว่างเรียนเมื่อมีการสอนไประยะหนึ่ง ควรจะได้มีการประเมิน  
ผลการเรียนตามจุดประสงค์ของวิชาเหล่านั้น เพ่ือจะได้ทราบว่ามีความพร้อมหรือไม่ควรจะได้ก้าวไป
ข้างหน้าได้หรือยัง 
   ๓) การประเมินผลหลังการเรียนเป็นการประเมินผลรอบคอบครอบคลุมจุดประสงค์
ต่างๆ หลายจุดประสงค์ เป็นการประเมินผลเพ่ือตัดสินความสามารถเพ่ือดูว่าตั้งแต่ต้นจนบัดนี้นักเรียน
มีความ สามารถตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมต่างๆ มากน้อยเพียงใด๒๖๒ 
  ๑๐. การประเมินผลจะต้องมีหลักการขั้นตอนที่ชัดเจน ต้องให้บุคคลหลายฝุายมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลรวมทั้งผู้เรียนด้วยต้องให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือจะได้น าไปสู่การพัฒนาความ 
ก้าวหน้าของผู้เรียน เพราะแท้จริงแล้วการประเมินผลนั้นเพ่ือเป็นเครื่องมือวัดคุณภาพของผู้เรียนเป็น
ส าคัญผล การประเมินจะช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการความก้าวหน้า และความส าเร็จ
ทางการเรียนของผู้เรียนรวมทั้งข้อมูลทั้งมวลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
และเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ โดยมีหลักการกระบวนการและขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานสามารถ
สอบวัดได้ทุกทักษะกระบวนการ การวัดผลประเมินผลมีหลายวิธี ส านักเรียนหรือครูผู้สอนสามารถ
เลือกใช้ให้สอดคล้องกับแผนการเรียนการสอน ที่ส านักเรียนด าเนินการจัดการเรียนอยู่โดยเลือกวิธี
ประเมินได้หลายวิธี๒๖๓ 
 ๑๑. การวัดผลประเมินผลพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เป็นที่ยอมรับกันว่ามีความเข้มข้นทั้ง
ในเรื่องของหลักวิชาการและวิธีการวัดผล เป็นกระบวนการที่พระโบราณมหาเถระทั้งหลายได้วางไว้
เป็นรูปแบบ ซึ่งในแต่ละขั้นตอนสามารถจะพิสูจน์ทราบได้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เป็นที่ยกย่องนับถือ
ของประชาชนและส านักเรียนทั้งหลายอยู่ถึงปัจจุบัน เป็นเกียรติยศ เป็นเกียรติศักดิ์ ที่เราทั้งหลายควร
จักได้ภาคภูมิใจร่วมกันและช่วยกันธ ารงรักษาไว้เพ่ือให้ทรงคุณค่าและความศักดิ์สิทธิ์ตลอดไปการสอบ 
จึงเป็นการวัดผลการศึกษาที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเป็นล าดับมา๒๖๔  
  ๑๒. ทั้งเป็นการคัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดแล้วยกย่อง
ตามสถานะแห่งชั้นภูมิของประโยคนั้นๆ ความยากง่ายของข้อสอบ นอกจากได้ก าหนดให้เป็นเกณฑ์
มาตรฐานแห่งการวัดคุณภาพแล้ว ย่อมขึ้นอยู่กับความวิริยะอุตสาหะของแต่ละบุคคลด้วย ในที่บาง
แห่งถึงแม้จะมีบุคลากรทางการศึกษาครู อาจารย์ ตลอดถึ งผู้บริหารการศึกษามีความพร้อมมี
สภาพแวดล้อมเอ้ืออ านวยต่อสภาพการเรียน การสอน แต่ถ้าผู้ศึกษาขาดการเอาใจใส่อย่างจริงจังและ
อย่างต่อเนื่องแล้ว ก็ไม่อาจหวังได้ถึงความส าเร็จในการศึกษาของผู้นั้น ซึ่งการศึกษาพระปริยัติธรรม

                                                           

  ๒๖๒สัมภาษณ์ พระครูอุดมพัฒนาการ (วันชัย วชิรญาโณ). เจ้าคณะต าบลธาตุทอง เจ้าอาวาสวัดธาตุ
ทอง จังหวัดชลบุรี, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๒๖๓สัมภาษณ์ พระครูทัสนียคุณากร (วรรณะ ตนฺติปาโล). เจ้าคณะอ า เภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัต
หีบ  จังหวัดชลบุรี ,  ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
  ๒๖๔สัมภาษณ์ พระครูพิพิธกิจจารักษ์ (สนัด ขนฺติโก). เจ้าคณะอ าเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ 
จังหวัดชลบุรี, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑.      



๑๗๖ 

แผนกบาลี เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ามีความยากอยู่ในระดับสูง แต่เมื่อได้พิจารณาโดยเหตุผลแล้ว 
ก็จะเห็นได้ว่าไม่เหลือวิสัยที่จะเป็นไปได้ เพราะมีรูปธรรมที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนทุกปี๒๖๕  
 ๑๓. การวัดผลและประเมินผลการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีซึ่งมีความแตกต่างจาก
การวัดผลและประเมินผลของวิชาการทางโลกอย่างชัดเจน ไม่มีคะแนนเก็บเช่นคะแนนความประพฤติ 
คะแนนจากสมุดหรือจากการทดสอบระหว่างภาคเรียน ในแต่ละส านักเรียนนั้นส่วนมากเมื่อถึงวันสุด
สัปดาห์ครูผู้สอนจะมีการออกข้อสอบให้นักเรียนได้ตอบ เพื่อเป็นการวัดความเขา้ใจของนักเรียนที่เรียน
ในสัปดาห์นั้นหรือบางส านักครู อาจารย์ จะออกข้อสอบ (ปัญหา) ให้นักเรียนตอบประจ าวันก็มีอยู่เมื่อ 
ครู อาจารย์ ได้ตรวจแบบทดสอบแล้วก็จะได้แก้ไขปรับปรุงในส่วนบกพร่องของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
การสอบบาลีสนามหลวงนับว่าเป็นเรื่องส าคัญที่สุดของการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี๒๖๖  

๑๔. ส านักเรียนบาลีจังหวัดชลบุรี มีจ านวน ๕๐ ส านักเรียน มีการจัดการเรียนการสอน
และส่งสอบทุกปี มีส านักเรียนใหญ่บ้าง ส าเรียนเล็กบ้าง แต่ละส านักได้มีการส่งเสริมให้พระภิกษุสาม   
เณรได้ศึกษาเล่าเรียนมิได้ขาดโดยเฉพาะส านักเรียนบาลีวัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) ต าบลหนอง
ปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้มีการจัดส่งสอบบาลีสนามหลวง ติดอันดับของประเทศในการ
สอบบาลีสนามหลวงประจ าปี ๒๕๕๙ ตั้งแต่ระดับประโยค ๑-๒ ไปจนถึงระดับประโยค ๙ เป็นส านัก
เรียนที่มีจ านวนนักเรียนสอบได้เป็นอันดับที่ ๙ ของประเทศ ซึ่งถือว่าส านักเรียนบาลีในจังหวัดชลบุรีมี
ความเข้มแข็ง เจ้าคณะพระสังฆาธิการในจัดหวัดชลบุรี ได้ให้การสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรที่อยู่ใน
วัดส่งเสริมให้เรียนบาลีบางวัดที่ไม่ใช่ส านักเรียนก็จะส่งพระภิกษุสามเณรไปเรียนที่วัดเป็นส านักเรียน
และได้สนับสนุนค่าพาหะนะในการเดินทางไปเรียน นอกจากส านักเรียนในจังหวัดชลบุรี จะได้จัดการ
เรียนการสอนกันแล้ว ยังมีโครงการของ พระพรหมกวี (ประกอบ ธมฺมเสฏฺโฐ) เจ้าคณะภาค ๑๓ เจ้า
อาวาสวัดกัลยาณมิตร เจ้าคณะภาค ๑๓ ได้แจ้งให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการจังหวัดชลบุรี ได้ทราบถึง
การจัดโครงการ ๑ อ าเภอ ๑ เปรียญ ให้เจ้าคณะอ าเภอคัดเลือกพระภิกษุสามเณรอย่างน้อยอ าเภอละ 
๑ รูปหรือมากกว่า แล้วส่งพระภิกษุสามเณรที่มีความสนใจรักที่จะเรียนบาลีในอ าเภอของตนเองมา
เรียนที่วัดกัลยาณมิตร แต่ละอ าเภอจัดส่งอ าเภอละ ๒ รูป ซึ่งโครงการนี้ได้ด าเนินการมาเป็นรุ่นที่ ๗ 
แล้วนับว่าเป็นโครงการที่ดี ถือเป็นต้นแบบในการส่งเสริมการเรียนบาลี เพราะหลังจากเริ่มโครงการก็
พบว่ามีจ านวนพระภิกษุสามเณรในเขตภาค ๑๓ สอบบาลีได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีผู้สอบผ่านทุกปี
จากโครงการนี้และยังส่งผลให้จ านวนผู้สอบได้บาลีระดับตา่งๆ  ในแต่ละปีของส านักเรียนวัดกัลยาณมิตร
ติดอันดับ ๑ ใน ๑๐ ของส านักเรียนในกรุงเทพมหานครแล้ว๒๖๗  
  ๑๕. คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีจะเปิดอบรมก่อนสอบให้แก่ผู้สมัครสอบบาลี เพ่ือเป็นการอบรม
และแนะแนวทาง ในการสอบแก่ผู้สมัครเข้าสอบ โดยส านักเรียนวัดชัยมลคล จะเป็นผู้อุปถัมภ์ในเรื่อง
ที่พักอาศัยอาหาร ตลอดถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทั้งหมดในการอบรม และหากผู้เข้าอบรมรูป

                                                           

  ๒๖๕สัมภาษณ์ พระมหาเจริญ จิรวุฑฺโฒ. เจ้าคณะอ า เภอบ้านบึง เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ า จังหวัดชลบุรี,  
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑.    
  ๒๖๖สัมภาษณ์ พระมหาบุรี อธิปญฺโญ. รองเจ้าคณะอ าเภอพนัสนิคม เจ้าอาวาสวัดบ้านในบน จังหวัด
ชลบุรี, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑.    
  ๒๖๗สัมภาษณ์ พระมหาวิเชียร กนฺตสีโล. เจ้าคณะอ าเภอบ่อทอง เจ้าอาวาสวัดอมพนมวนาราม จังหวัด
ชลบุรี, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑.   



๑๗๗ 

ไหน สามารถสอบบาลีสนามหลวงได้ ส านักเรียนวัดชัยมลคล ก็จะมีรางวัลให้อีกด้วย การอบรมจะใช้
ระยะเวลา ๑๕ วัน รูปแบบนอกจากจะเป็นการแนะแนวเทคนิคและวิธีการสอบการเปิดเทปแปลภาษา 
บาลีเป็นภาษาไทย ครูผู้สอนที่มีความช านาญในการแปลแนะน าด้วย ท าให้ดูหนังสือได้รวดเร็วขึ้น และ
การให้ผู้เข้าอบรมฝึกท าข้อสอบเป็นต้น ซึ่งเนื้อหาที่อบรมก็จะอาศัยประโยคเก็งเป็นหลัก๒๖๘ 
 
ตารางที่ ๔.๒๐ สรุป แสดงความถี่ การสัมภาษณ์เชิงลึก พระปริยัติธรรมแผนกบาลี ด้ านการวัดผล
และประเมินผล 

สรุปประเด็นส าคัญ  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
 จ านวน(รูป) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

              ๑.การวัดผลและประเมินผลคัดเลือกบุคลากรคุณภาพ ๖ ๑,๒,๓,๑๒,๑๔,๘ 
            ๒.วัดผลเป็นกระบวนการต่อจากการเรียนการสอน ๓ ๑๓,๑๙,๑๕ 

              ๓.การประเมินผลเป็นเครื่องมือวัดคุณภาพของผู้เรียน ๒ ๑๑,๑๐ 
              ๔.การคัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ ๔ ๘,๑๖,๖,๒ 
 
 สรุป การวัดผลและการประเมินผล เป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องวัดและประเมินผลการเรียน
การสอนของนักเรียนว่าได้ผลแค่ไหนเพียงไร หรือจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร การวัดและประเมินผล
เป็นกระบวนการต่อเนื่องมาจากการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลนั้น แบ่งเป็นการประเมิน
ก่อนเรียน การประเมินผลระหว่างเรียน และการประเมินผลหลังเรียน การวัดผลและประเมินผลการ   
ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะ เป็นขั้นสุดท้ายของกระบวนการ
เรียนการสอน เป็นการประเมินผลการจัดการศึกษาว่าได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ ไม่ โดยการสอบ
วัดผลจะมี ๒ ระดับ คือ ในระดับสถานศึกษา และในระดับประเทศ ส่วนในระดับสถานศึกษาหรือโรง 
เรียน เป็นการจัดสอบวัดผล เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบในระดับประเทศของผู้เรียน โดยครู 
ผู้สอนเป็นผู้จัดสอบวัดผลลักษณะข้อสอบจะอาศัยแนวข้อสอบของบาลีสนามหลวงแต่จะไม่มีผลในการ
เก็บคะแนนของผู้เรียนเป็นแต่เพียงต้องการหาข้อบกพร่องของผู้เรียนแล้วปรับให้สมบูรณ์ขึ้นเท่านั้นจะ
ไม่มีผลต่อการสอบได้หรือสอบตกของผู้เรียนแต่อย่างใด ผู้ที่สอบไม่ผ่านในสนามโรงเรียนเมื่อแก้ไข
ข้อบกพร่องแล้ว อาจสอบผ่านสนามหลวงก็ได้ การวัดผลและประเมินผลเป็นการพิจารณาตัดสิน
เกี่ยวกับคุณภาพ คุณค่าความจริง และการกระท าบางทีขึ้นอยู่กับการวัดเพียงอย่างเดียว เช่น คะแนน
สอบแต่ส่วนมาก มักเป็นการรวมการวัดหลายๆ อย่างต่างๆ กันเพ่ือวินิจฉัยคุณค่าหรือตัดสิน
คุณลักษณะต่างๆ ที่ได้มาจากการวัดหลายๆ อย่างเป็นกระบวนการที่ครูผู้สอนน าทุกๆ รายการที่ทราบ
จากการวัดไปใช้ กระบวนการตัดสินคุณค่าของสิ่งของหรือการกระท าใดๆ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานในแง่ของการเรียนการสอนการประเมินผลการเรียนเป็นกระบวนการที่ใช้ตัดสินใจว่าผู้เรียน
ได้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ตามวัตถุประสงค์ ที่วางไว้ ตามเปูาหมายของการสอนหรือไม่
เพียงใดนั้นการด าเนินการจัดวัดผลการเรียนในระดับประเทศที่เรียกว่า “สอบบาลีสนามหลวง” โดยมี

                                                           

  ๒๖๘สัมภาษณ์ พระปัญญารัตนาภรณ์ (อนันต์ ธมฺมโชโต). รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี วัดชัยมงคล (พระ
อารามหลวง) เมืองพัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑.    



๑๗๘ 

กระบวนการเริ่มแต่การออกข้อสอบ จัดสอบ ประกาศ ผลสอบ และออกหนังสืออันเป็นหลักฐานแสดง
วุฒิการศึกษาพระปริยัติธรรมให้กับผู้สอบผ่านในแต่ละชั้นประโยคส่วนการบริหารและการจัดการเรียน 
การสอนนั้นด าเนินการโดยมีส านักเรียน ส านักศาสนศึกษา และโรงเรียนพระปริยัติธรรมประจ าจังหวัด 
เป็นผู้ด าเนินการในแต่ละส านักเรียน  
  ซึ่งการวัดและประเมินผลเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอย หลักฐานที่แสดงให้
เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพเป็นพัฒนาคุณภาพ 
การเรียน เพราะจะช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทาง  
การเรียนของผู้เรียนรวมทั้งข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้
การน าผลของการวัดมาจัดล าดับคุณภาพ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอย่างใดอย่าง
หนึ่งแล้วตัดสินออกมาว่า ต่ ากว่าเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ หรือ เก่ง ปานกลาง หรืออ่อนแค่ไหนแบ่งออก  
เป็น ๒ ประเภท คือ  
  ๑. การประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียนหมายถึงการสอบปลายภาคเพ่ือพิจารณาให้ระดับ
คะแนนหรือการให้สอบได้หรือสอบตก การจัดการศึกษาของประเทศไทยที่ผ่านมาเน้นเรื่องนี้มาก 
  ๒. การประเมินผลเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน หมายถึง การประเมินผลเพ่ือต้องการ
ทราบพ้ืนฐานของนักเรียนทราบความรู้ความสามารถตามจุดประสงค์ของการสอนที่ก าหนดไว้ครูผู้สอน
จะประเมินไปควบคู่กับการสอนโดยค านึงถึงจุดประสงค์เป็นหลักในการประเมินหลัก 
  ในการประเมินผลข้อมูลที่ได้รับจะน ามาเป็นแนวทางในการประเมินผลให้เกิดผลดีมีประสิทธิ 
ภาพยิ่งขึ้น ในปัจจุบันใช้การประเมินผลเช่นนี้ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา เป็นกลไกที่จะกระตุ้น
ให้เกิดการพัฒนาเพราะจะท าให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่สะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินงานที่ผ่านมาว่าบรรลุ 
เปูาหมายที่ก าหนดไว้มากหรือน้อยเพียงใดต้องปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใดบ้างผู้บริหารและผู้สอนที่เข้าใจ
ระบบการประกันคุณภาพอย่างถูกต้องจะตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินผลไม่กลัวการ
ประเมินผลโดยเฉพาะการประเมินตนเอง เป็นการประเมินที่มุ่งเพ่ือการพัฒนาไม่ใช่การตัดสินถูก-ผิด 
ของการศึกษาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในปัจจุบัน มีหลายปัจจัยที่ท าให้การศึกษา
ในแผนกนี้ ไม่ค่อยจะก้าวหน้าไปสู่เปูาหมายของการจัดการศึกษาตามที่ต้องการได้ แต่กลับอยู่ในสภาพ
ที่ทรงตัว และรอวันทรุดลงเรื่อยๆ ปัจจัยที่ว่า เช่น หลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนในปัจจุบัน ก็เป็น
หลักสูตรเก่าไม่ได้รับการปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยและผู้เรียน วิธีการเรียนการสอนก็เน้นการจ าเนื้อหา 
เป็นหลัก มากกว่าวิธีการอ่ืนๆ ซึ่งท าให้ผู้เรียนที่มีความสามารถทางความจ าน้อย หมดความอดทนและ
เบื่อหน่าย ต่อการศึกษา ที่สุดก็จะหันไปหาการศึกษาแผนกอ่ืน หรือสิกขาออกไป การศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีในปัจจุบันมีองค์กรของคณะสงฆ์ไทยคือกองบาลีสนามหลวงท าหน้าที่หลักในการบริหาร 
การศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีกฎเกณฑ์ และระเบียบในการปฏิบัติมากกว่าในยุคสมัยที่ผ่านมาแต่
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ ที่ต้องรีบปรับปรุง  
  พระภิกษุสามเณรที่ศึกษาในแผนกนี้ มีจ านวนที่ลดลงไปเรื่อยๆ ทั้งนี้เพราะขาดความเชื่อมั่น
ในการศึกษาแผนกนี้ ว่าจะศึกษาไปเพ่ืออะไร ทั้งยังต้องใช้ความเพียรพยายามในการเรียนสูงและใช้
เวลานานกว่าที่จะจบการศึกษาชั้นสูงสุดในกรณีที่เป็นการประเมินผลการเรียนที่ส าคัญ เช่นการทดสอบ 
ย่อยการสังเกตที่ต้องใช้เครื่องมือประกอบการใช้ใบงานให้ท ากิจกรรมต่างๆ หรือแบบฝึกหัดผู้สอนอาจ 



๑๗๙ 

จะระบุไว้ในภาคผนวกได้ ควรค านึงและยึดถือหลักการประเมินก่อนการเรียน ระหว่างเรียนและหลัง
เรียนทุกครั้งในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีที่ง่ายและเหมาะสม เช่น ประเมินก่อนเรียนโดยการซัก  
ถาม ท าแบบฝึกหัด เล่าเรื่องแสดงความคิดเห็น ทดสอบสมรรถภาพย่อยด้านต่างๆทดลองปฏิบัติหรือ
แสดงออกอ่ืนๆ ตามลักษณะเนื้อหาวิชาประเมินระหว่างเรียน โดยการสังเกตซักถาม ท าแบบฝึกหัด
ทดสอบย่อย ตรวจสอบผลงาน ผลการจัดกิจกรรม หรือการแสดงออกในเรื่องต่างๆ องค์ประกอบด้าน
การประเมินผล ได้แก่ ผลการวัดที่ได้จากกระบวนการต่างๆ เกณฑ์การพิจารณาและการตัดสินใจ และ
การประเมินผลเป็นกระบวนการต่อเนื่องของการเรียนการสอน ๓ ขั้นตอน คือ ๑.การประเมินผลก่อน
ก่อนเรียน ๒.การประเมินผลระหว่างเรียนและ ๓.การประเมินผลหลังเรียนหรือการประเมินผลรวมดัง  
นั้นการวัดผลและประเมินผล จึงหมายถึง การเรียนการสอน พระปริยัติธรรม แผนกบาลี เป็นกิจกรรม
ทางวิชาการที่ส าคัญ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่แตกต่างจากสถานศึกษา
ของรัฐและเอกชนทั่วไป ได้แก่ส านักศาสนศึกษาด าเนินการสอนเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเพ่ือสอบ 
กองบาลีสนามหลวงเป็นผู้จัดสอบพระปริยัติธรรม แผนกบาลีเมื่อผู้สอบประโยค ๑-๒ ถึงเปรียญธรรม 
๕ สอบไม่ผ่าน ครั้งแรกเปิดโอกาสให้มีการสอบครั้งที่สองความสะดวกในการสอบบาลีสนามหลวง
ระดับประโยค ๑-๒ ถึงเปรียญธรรม ๔ จัดสถานที่ให้สอบทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การสอบ 
บาลีสนามหลวงระดับเปรียญธรรม ๕ ถึงเปรียญธรรม ๙ จัดสถานที่ให้สอบเฉพาะในส่วนกลางข้อสอบ 
บาลีสนามหลวงที่ใช้สอบไม่ครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่เรียนการสอบบาลีสนามหลวงเป็นการวัดความรู้
พ้ืนฐานของผู้เรียน เพ่ือตัดสินเลื่อนชั้นให้กับผู้เรียนและการวัดผลประเมินผลปัจจุบันเพ่ือให้การวัดผล 
และประเมินผลการศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
    
๔.๒ องค์ประกอบของการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของจังหวัดชลบุรี  
 องค์ประกอบของการจัดการศึกษาในปัจจุบันการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรม ของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี มีการเรียนการสอนนักธรรม ตามพระด าริของสมเด็จพระมหาสมณ
เจ้าฯ เพ่ือให้ภิกษุสามเณรในเขตปกครองสามารถศึกษาพระธรรมวินัยได้อย่างสะดวกและทั่วถึง ที่เป็น
พ้ืนฐานน าไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่ดีงามส าหรับสังคมไทยซึ่งท าให้ภิกษุสามเณรมีความรู้
ความสามารถตามชั้นเรียน นักธรรมตรี นักธรรมโท และนักธรรมเอก ที่สถานศึกษาแต่ละแห่งจัด
การศึกษา โดยตั้งอยู่ศูนย์กลางของประเทศมีความเจริญรุ่งเรื่องทั้งเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่ง
เป็นก าลังส าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางไปยังชุมชนท้องถิ่นและสังคมตลอดมา 
ส่วนประสิทธิผลการจัดการศึกษาแผนกธรรม ได้มีการศึกษาทางทฤษฎีเกี่ยวกับค าสอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า และน าพระธรรมวินัยมาปฏิบัติด้วย กาย วาจาและใจ ขั้นปฏิเวช เป็นขั้นที่แสดงถึง
ผลของการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยการ ศึกษาแผนกธรรม ของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี จึงเป็นการจัด
การศึกษาที่สอดคล้องตามหลักการ ๓ ขั้น และให้บุคคลที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาได้ตระหนักถึง 
ภารกิจที่จะต้องท า ๒ ประการ คือ คันถธุระ ได้แก่ การศึกษาพระธรรมวินัยให้ถูกต้องชัดเจน ไม่
ผิดเพ้ียนไปจากที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงตรัสสอนไว้ และวิปัสสนาธุระ ได้แก่ การเรียนพระ
กรรมฐาน มุ่งเน้นการปฏิบัติทางกาย วาจาและใจเพ่ือบรรลุเปูาหมายที่สูงสุดคือการบรรลุธรรม ใน
อนาคตนั้น ผู้บริหารการศึกษาแผนกธรรม ต้องให้ความ  ส าคัญของปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลน าไปสู่การ
พัฒนาประสิทธิผลของการศึกษา ความส าคัญต่อการพัฒนาและปรับปรุงตนเองทั้งในด้านการมุ่งเน้น



๑๘๐ 

การบริหาร โดยใช้การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม การใช้ภาวะผู้น าในการโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วม
ท างานมากกว่าการมุ่งอ านาจให้มีกระบวนการติดต่อสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิกด้วยกัน ผู้บริหารต้อง
ตระหนักและให้ความสนใจต่อการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน มีความ
เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง ที่อาจส่งผลกระทบต่อการศึกษา โดยก าหนดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี 
  ๒. การน าหลักพุทธธรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้เกิดการส่งเสริมการศึกษาโดย
กระบวนการเรียนการจัดการศึกษาส าหรับพระภิกษุสามเณรในยุคปัจจุบันเป็นระบบของคณะสงฆ์ไทย 
โดยให้คณะสงฆ์เป็นผู้ด าเนินการเอง ซึ่งมุ่งเน้นในด้านของการอบรมจิตใจโดยเฉพาะแบ่งออกเป็น ๒ 
ประเภท คือ คันถธุระ เป็นการศึกษาเล่าเรียนหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่เป็นวิธีการบอก
กล่าวท่องจ าด้วยวาจาที่เรียกว่า มุขปาฐะ ทั้งที่เป็นการเล่าเรียนสดับตรับฟังจากพระพุทธเจ้า โดยตรง
และจากพระอรหันตสาวกทั้งหลาย และวิปัสสนาธุระ คือ เป็นการศึกษาวิธีฝึกหัดอบรมจิตใจให้สว่าง 
สะอาด สงบ ปราศจากกิเลสอาสวะทั้งปวงให้เบาบางหรือหมดไป โดยจัดเป็นหมวดหมู่มี ๓ หมวดรวม
เรียกว่า พระไตรปิฎกมี ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ได้แก่ ๑) หมวดพระสูตร เรียกว่า พระสุตตันตปิฎก 
มี ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ๒) หมวดพระวินัย เรียกว่า พระวินัยปิฎก มี ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ์และ      
๓) หมวดพระอภิธรรม เรียกว่า พระอภิธรรมปิฎก มี ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ส่วนการพระปริยัติธรรม          
แผนกธรรม มีดังนี้ 
   ๑) วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม เช่น กระทู้ธรรมที่ว่าโดยผู้กล่าวนั้น และกระทู้ธรรม
ที่ว่าโดยอ้างถึงบุคคล 
    ๒) วิชาธรรมวิภาค เช่น การอธิบายความหมายให้นักเรียนเข้าใจและตั้งปัญหาเพ่ือให้
นักเรียนตอบ การแนะน าในการตอบปัญหา การตรวจค าตอบของนักเรียน การเฉลยปัญหาแก่นักเรียน 
    ๓) วิชาพุทธประวัติ เช่น การสรุปประวัติของพระพุทธเจ้า 
   ๔) วิชาวินัยบัญญัติ องค์ศีลของพระสงฆ์เช่น การอดทน เสียสละ มีจิตเมตตา เป็นต้น 
 ๓. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เนื่องจากเป็นกฎระเบียบที่ได้ก าหนดวัตถุ   
ประสงค์หรือเปูาหมาย ๓ ระดับ ดังนี้ 
   ระดับท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือตัวบุคคล คือ พระภิกษุและสามเณรทุกรูปที่บวชมา
จะต้องศึกษาหลักเบื้องต้นคือพระวินัย ระเบียบปฏิบัติทางศาสนาและธรรมเนียมต่างๆ ที่เป็นการศึกษา
เพ่ือรักษาตัวเอง เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้อง ทั้งนี้เพ่ือพ้นจากความทุกข์ เช่น การศึกษาปฏิบัติกรรมฐาน 
   ระดับท่ี ๒ การจัดการศึกษาเพ่ือพระศาสนา คือ จัดหลักสูตรให้เป็นประโยชน์ในเชิง
ธ ารงรักษาเนื้อหาสาระหรือแก่นสารพระพุทธศาสนาเข้าไว้ ได้แก่ การเรียนนักธรรมตรี นักธรรมชั้นโท
และนักธรรมชั้นเอก โดยน าเอาพระไตรปิฎก และหลักธรรมต่างๆ มาเรียนเพ่ือรักษาพระพุทธศาสนา 
ซึ่งเรียกว่า “พระพุทธพจน์”  
   ระดับที่ ๓ การจัดการศึกษาเพ่ือสังคม โดยจัดการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือสังคมคือ 
ประชาชนที่อยู่ในชุมชนใกล้วัดหรือศาสนศึกษา โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา การเรียนแบบนี้
เรียกกันว่า “พระปริยัติธรรมแผนกสามัญ” ซึ่งเรียนวิชาทางโลกควบคู่กันไปกับเรียนวิชาทางธรรมเมื่อ  
เรียนจบแล้วก็สึกหาลาเพศไป และใช้ความรู้ไปประกอบอาชีพเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปได้การจัด 
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การศึกษาแบบนี้จึงเป็นการช่วยเหลือสังคม ผลิตบุคคลที่มีคุณภาพให้สามารถไปพัฒนาสังคมรวมทั้ง
การสร้างศาสนทายาทสืบไป 
  สรุป การส่งเสริมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี 
คือ ๑. ด้านหลักสูตร ๒. ด้านผู้สอน ๓. ด้านกระบวนการการเรียนการสอน ๔. ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน 
และ ๕. ด้านวัดผลและประเมินผล ได้ดังต่อไปนี้ 
  จุดแข็ง การส่งเสริมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัด
ชลบุรี คือ เป็นส านักเรียนที่มุ่งเน้นเรื่องการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม มีบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถที่จะด าเนินงานตามนโยบายของเจ้าส านักเรียนได้อย่างดี มีงบประมาณด้านการ 
ศึกษา และสามารถจัดหาทุนเพ่ิมเติมจากศรัทธาสาธุชนได้เพียงพอที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด มีบุคลากรต้นแบบที่ประสบความส าเร็จด้านการศึกษาทั้งสายพระปริยัติธรรมและ  
สายอุดมศึกษา สามารถเป็นปัจจัยหลักในการจูงใจแก่ผู้เรียน มีนักเรียนของส านักเรียนสอบไล่ได้ใน
สนามสอบธรรมสนามหลวงและบาลีสนามหลวงมาแล้วตลอดเรื่อยมา ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของการจัดการ 
ศึกษาอย่างเป็นต่อเนื่อง และมีการวางระบบการบริหารไว้อย่างดีและชัดเจน ในหน้าที่ที่พึงปฏิบัติ เช่น 
คณะกรรมการบริหารการศึกษา คณะด าเนินการศึกษา คณะครูสอนพระปริยัติธรรม 
  จุดอ่อน ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัด
ชลบุรี ที่เป็นอุปสรรคไม่ให้การส่งเสริมการเรียนการสอนบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามที่มุ่ง 
หวังไว้ เช่น บุคลากรครูผู้สอนส่วนมากอยู่ในช่วงวัยรุ่น มีความรู้ความสามารถเกิดปัญหาสมองไหล 
บุคลากรครูผู้สอนขาดทักษะการสอน เพราะไม่มีการจัดอบรมสัมมนาครูผู้สอนพระปริยัติธรรมไว้ก่อน 
ท าให้มีปัญหาการสื่อความรู้ความเข้าใจต่อนักเรียนได้น้อย บุคลากรครูผู้สอนไม่ด าเนินการสอนตาม
แผนการสอนที่ได้วางไว้ ท าให้งานด าเนินไปอย่างพลาดเปูาประสงค์ บุคลากรครูผู้สอน ที่มีความเชี่ยว 
ชาญ ช านาญในการสอน ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ผู้เรียนขาดแรงจูงใจของระบบการศึกษา
พระปริยัติธรรมมีน้อย บางปีการศึกษากลุ่มที่เข้ามายังขาดทักษะการอ่าน การเขียน ความเข้าใจอยู่ 
มากและมีทัศนคติ ความมุ่งหวัง ความคาดหมายของผู้เรียน จะเปลี่ยนไปเมื่อสอบไปผ่านในแต่ละปี 
  โอกาส ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัด
ชลบุรี ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ คือผู้เรียน
พระปริยัติธรรมแผนกธรรม ได้รับการยกย่องจากสังคมพุทธและสังคมโดยทั่วไป มีโอกาสสร้างความ  
ก้าวหน้าในหน้าที่ต่อไป วิชาการทางพระพุทธศาสนา ได้รับการยอมรับจากสังคมในประเทศและระดับ 
นานาชาติ ความต้องการบุคลากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสังคมยังเป็นที่ต้องการมากพระภิกษุ 
สามเณร ผู้ได้ส าเร็จ มีศักยภาพสอนนักธรรมได้และเป็นที่ต้องการในส านักเรียนต่างๆ มีกฎกระทรวง
รับรองการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ว่าด้วย
สิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๔๘ ท าให้เอื้อต่อการจัดระบบ
การจัดการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและปัญหาสังคมภายนอกเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท าให้ผู้ปกครอง
ส่งลูกหลานเข้ามาบวชเรียน เริ่มมีแนวโน้มมากขึ้น 
  อุปสรรคและภัยคุกคาม สิ่งที่เป็นอุปสรรคของการส่งเสริมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
ของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ที่เป็นผลเสียต่อการจัดการบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมดัง 
เช่น ผู้เรียนมีทัศนคติต่อการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ว่าเรียนยาก สอบยาก ประสบผลส าเร็จ   
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ยาก ต่างจากการศึกษาสายสามัญ ที่สามารถสอบผ่านชั้น ได้ทุกปี ความเจริญของสังคมภายนอกเข้า
มาในเขตก าแพงวัดได้ง่ายยิ่งขึ้น จากสื่อสารต่างๆ เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ท าให้ภาวะ
จิตใจของผู้เรียนที่เป็นพระภิกษุสามเณร มีความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น ความคาดหวังของผู้ปกครอง
ยังยึดติดอยู่กับวุฒิการศึกษาสายสามัญมากกว่าสายธรรม และแรงจูงใจใฝุเรียนของผู้เรียนมีน้อยลง 
  
   ๔.๒.๑ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของจังหวัด
ชลบุรี พระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
   การศึกษาของพระภิกษุสามเณรในยุคปัจจุบันมีหลายประเภท แต่การศึกษาที่เป็นระบบ
ของคณะสงฆ์ไทยโดยเฉพาะเป็นอิสระจากรัฐ แต่ได้รับรองวุฒิการศึกษาจากภาครัฐ โดยคณะสงฆ์เป็น
ผู้ด าเนินการเองได้แก่การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี มีวิวัฒนาการมาตามล าดับโดยการบวชเป็น 
สามเณร ศึกษาพระปริยัติธรรมด้านบาลี โดยพระเจ้าแผ่นดินทรงอุปถัมภ์บ ารุง การศึกษาพระปริยัติ 
ธรรมและศาสนาด้วยการอุดหนุน อุปถัมภ์ผู้ศึกษาเล่าเรียนให้มีก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียนโดยการ
ยกย่องให้ผู้ศึกษาเล่าเรียนให้มีวิทยฐานะ และมีสมณศักดิ์ เรียกว่า “พระมหา”๒๖๙  
  จัดชั้นเรียนเป็น ๓ ชั้น คือ เปรียญตรี เปรียญโท เปรียญเอก การศึกษาพระปริยัติธรรม
บาลี คือ กระบวนการเรียนการสอน การค้นคว้าท าความเข้าใจและจดจ าค าสอนของพระพุทธองค์ซึ่ง
จารึกเป็นภาษาบาลีเป็นหลัก โดยที่การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ตั้งแต่ประโยค ๑-๒ จนถึง
เปรียญธรรม ๙ ประโยค จะเป็นการศึกษาด้วยภาษาบาลีทั้งสิ้น๒๗๐  
  ดังนั้นหลักสูตรบาลีที่คณะสงฆ์ ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เพ่ือใช้ในการเรียนโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีและถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างเดียวกันทั่วสังฆมณฑล เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาผู้เรียนให้ได้เรียนรู้ เป็นการส่งเสริมความเจริญงอกงาม เป็นการพัฒนาพระภิกษุสามเณรตาม  
ความมุ่งหมายของการศึกษา ตามที่ส านักเรียนก าหนดความมุ่งหมายไว้เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาคน ประเทศใดที่มีการจัดการศึกษา โดยมีหลักสูตรที่เหมาะสมทันสมัยมีประสิทธิภาพ
ย่อมได้ก าลังคนที่มีประสิทธิภาพสูง หลักสูตรการศึกษาจึงถือเป็นหัวใจของการศึกษาที่น ามาเป็นกรอบ
และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายนั้นหลักสูตร จึงสามารถเป็นเครื่องชี้
ถึงความเจริญของประเทศได้ในระดับหนึ่งโดยเป็นระดับแรกของการพัฒนาคนให้มีคุณภาพตามที่สังคม 
ต้องการ๒๗๑   
  หลักสูตรการศึกษาภาษาบาลีนั้น ยังยึดหลักภาษาบาลี ศึกษาในเชิงหลักภาษาและเนื้อหา 
ธรรมะจากพระไตรปิฎก โดยแบ่งเป็นตอนๆ อันดับแรกศึกษาพระสุตตันตปิฎก เมื่อจบแล้วก็ศึกษา
พระวินัยปิฎก และพระอภิธรรมปิฎกตามล าดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีมีองค์กรของคณะ
สงฆ์ คือกองบาลีสนามหลวงปัจจุบันการศึกษาของคณะสงฆ์ก าหนดนโยบายหลักสูตรและด าเนินการ

                                                           

  ๒๖๙สัมภาษณ์ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาธิโก). เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดบางพระ
วรวิหาร (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
  ๒๗๐สัมภาษณ์ พระครูสิทธิธรรมานุวัตร (ประโยชน์ ธมฺมวโร). เจ้าคณะอ าเภอพนัสนิคม เจ้าอาวาสวัด
หลวงพรหมาวาส จังหวัดชลบุรี, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑.    
  ๒๗๑สัมภาษณ์ พระครูพิพิธศาสนการ (บุญเหลือ ปญฺญาวโร). เจ้าอาวาสวัดเขาช่องลม จังหวัดชลบุรี ๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.    
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วัดผลการเรียนระดับประเทศที่เรียกว่า “สอบบาลีสนามหลวง” โดยมีกระบวนการเริ่มแต่การออก
ข้อสอบจัดสอบประกาศผลสอบและออกหนังสืออันเป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาพระปริยัติธรรม
ให้กับผู้ที่สอบผ่านในแต่ละชั้นประโยค ซึ่งการศึกษาพระปริยัติธรรมนี้มีการบริหารจัดการศึกษาที่ดี๒๗๒ 
  การน าหลักสูตรไปใช้เป็นขั้นตอนที่ส าคัญยิ่ง ในการพัฒนาหลักสูตร เพราะเป็นการน าอุดม  
การณ์จุดหมายของหลักสูตรเนื้อหาวิชาและประสบการณ์การเรียนรู้ที่กลั่นกรองอย่างดีแล้วไปสู่ผู้เรียน 
ขั้นตอนการน าหลักสูตรไปใช้มีความส าคัญยิ่งกว่าขั้นตอนใดๆ ทั้งหมด เป็นตัวบ่งชี้ถึงความส าเร็จ หรือ
ความล้มเหลวของหลักสูตร ถึงแม้ว่าจะมีหลักสูตรสร้างไว้ดีเพียงใดก็ตาม ยังไม่สามารถจะกล่าวได้ว่า
ประสบความส าเร็จหรือไม่๒๗๓  
  ถ้าหากว่าการน าหลักสูตรไปใช้ด าเนินไปอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ดีเพียงพอ ความล้มเหลว
ของหลักสูตรก็จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะฉะนั้น การได้น าหลักสูตรไปใช้จึงมีความส าคัญที่
ผู้เกี่ยวข้องในการน าหลักสูตรไปใช้จะต้องท าความเข้าใจกับวิธีการขั้นตอนต่างๆ เพ่ือให้สามารถน า
หลักสูตรไปใช้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด ในการพัฒนาหลักสูตรไปสู่การเรียนการสอนในห้องเรียน 
ได้แก่การจัดเอกสารประกอบหลักสูตร การเตรียมบุคลากร การบริหารและบริการหลักสูตรและการ
นิเทศการใช้หลักสูตรการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ในอันที่จะท าให้หลักสูตรที่สร้างขึ้นด าเนินไปสู่
การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย นับแต่การเตรียมบุคลากร อาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ สภาพ  
แวดล้อมและการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน๒๗๔  
  เพราะว่าการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก บาลีมีการน าหลักสูตร ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจ
ของการจัดการศึกษาไปสู่ผู้เรียน การจะพัฒนาผู้เรียนให้ไปสู่เปูาหมายของการจัดการศึกษาได้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายนั้น ต้องอาศัยการจัดท าหลักสูตรที่ดี  มีความทันสมัย สอดคล้อง กับความสามารถของ
ผู้เรียน และผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ได้จริง๒๗๕ 
  ครูผู้สอนอยู่ในฐานะท่ีเป็นผู้ใช้หลักสูตรโดยตรงมีส่วนที่จะช่วยสนับสนุนให้การใช้หลักสูตร 
ภายในส านักเรียนให้มีประสิทธิภาพได้ คือท าการศึกษาหลักสูตรเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร            
ที่ตนเองใช้อยู่อย่างชัดแจ้ง และท าการสอนให้ถูกต้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตรที่ใช้อยู่และพยายาม
คิดค้นหาวิธีการที่เหมาะสม หรือวิธีการที่มีประสิทธิภาพเหมาะส าหรับการใช้หลักสูตรที่ตนเองเป็นผู้ใช้
คอยควบคุมและติดตามผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ จัดเตรีมอาคารสถานที่จัดการเรียนรู้ 
จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาจัดสรรและสนับสนุนงบประมาณ จัดทรัพยากรแหล่งเรียนรู้และ
สิ่งอ านวยความสะดวก และส่งเสริมและให้ก าลังใจผู้ปฏิบัติงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักสูตร 
คือการท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่ส านักเรียนใช้อยู่อย่างชัดเจน ให้บริการวัสดุ และสื่อการเรียน

                                                           

  ๒๗๒สัมภาษณ์ พระครูสีลานุโลมคุณ (ปฐม กิตฺติภทฺโท). เจ้าอาวาสวัด เนินสี่ จังหวัดชลบุรี, ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑.      
  ๒๗๓สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมรส, ดร. (ชัยยุทธ อสิญาโณ). ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส
วัดนอก จังหวัดชลบุรี, ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑.      
  ๒๗๔สัมภาษณ์ พระปลัดวัลลภ คุณวุฑฺโฒ. เจ้าอาวาสวัดวังรีคีรีวันวนาราม จังหวัดชลบุรี, ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๖๑. 
  ๒๗๕สัมภาษณ์ พระครูพิศาลประชานุกิจ (ด ารง จกฺกวโร). เจ้าคณะอ าเภอหนองใหญ่ เจ้าอาวาสวัด
หนองใหญ่ศิริธรรมจังหวัดชลบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 



๑๘๔ 

การสอนชนิดต่างๆ แก่ครู ด าเนินการนิเทศและติดตามผลการใช้หลักสูตรการเรียนการสอนในส านัก
เรียนอย่างสม่ าเสมอ๒๗๖  
 กระบวนการการเรียนการสอน ที่มีคุณภาพนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนด 
ไว้ได้โดยง่ายดังนั้นการจัดการเรียนการสอน จึงควรด าเนินการอย่างเป็นระบบเพ่ือให้การจัดการเรียน
การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ ดังนั้นกระบวนการเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การพัฒนาไปตามเปูาหมายที่หลักสูตรต้องการ การจัดการเรียนการสอนแต่ละครั้งนั้นจ าเป็นต้องเริ่ม
จากการพิจารณาถึงจุดหมายของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ในแผนการสอนว่ามีจุดประสงค์ที่ส าคัญอย่างไร
จะก่อให้เกิดความรู้หรือมีประสบการณ์ และสามารถท าให้ได้บรรลุจุดหมายหรือจุดประสงค์นั้นๆ ได้
ง่ายประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายมากที่สุด๒๗๗  
  กระบวนการเรียนการสอนจึงเป็นส่วนส าคัญให้แก่ผู้ เรียนโดยมีจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
เป็นจุดหมายปลายทางและมีเนื้อหาเป็นสื่อที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนารวมทั้งปัจจัยเกื้อหนุนซึ่ง
ประกอบด้วยผู้สอนเทคนิคการสอน การใช้สื่อในการเรียนรู้ที่จะช่วยในการส่งเสริม กระบวนการเรียน
การสอน เป็นการสอนที่เน้นตัวผู้เรียนเป็นส าคัญหรือผู้เรียนมีบทบาทในการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
และมีการเรียนการสอนในหลากหลายลักษณะ การเรียนการสอนที่ดีจึงต้องมีการวางแผนและน า
แนวคิดทฤษฎีหลักการสอนต่างๆ มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการออกแบบการเรียนการ
สอน เปลี่ยนมาเป็นการสอนโดยค านึงถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญหรือการจัดกิจกรรมเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม โดยมีการวางแผนด าเนินการ และประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
สามารถตรวจสอบปรับปรุงได้ เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี ก็ต้องอาศัยหลักการดังกล่าวมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนด้วยเช่นกัน๒๗๘   
  สื่อการเรียนการสอน เป็นตัวกลางซึ่งมีความส าคัญในกระบวนการเรียนการสอน มีหน้าที่
เป็นตัวน าความต้องการของครูไปสู่ตัวนักเรียนอย่างถูกต้องและรวดเร็วเป็นผลให้นักเรียนเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สื่อการสอนได้น าไปใช้ในการ  
เรียนการสอนตลอด และยังได้รับการพัฒนาไปตามการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ซึ่งก้าวหน้าไปไม่หยุดยั้ง สื่อการศึกษาการเรียนการสอนด้วยชื่อต่างๆ เช่น อุปกรณ์การสอน โสตทัศนู- 
ปกรณ์ เทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา เป็นต้นสื่อการเรียนการสอนนับเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญมากประการหนึ่ง ในกระบวนการเรียนการสอน นอกเหนือจากตัวผู้สอนผู้เรียน 
และเทคนิควิธีการต่างๆ บทบาทของสื่อการเรียนการสอนก็คือเป็นตัวกลางหรือพาหนะหรือเครื่องมือ
หรือชองทางที่ใช้น าเรื่องราวข้อมูลความรู้หรือสิ่งบอกกล่าวของผู้ส่งสารหรือผู้สอนไปสู่ผู้รับหรือผู้เรียน

                                                           

  ๒๗๖สัมภาษณ์ พระครูอุดมพัฒนาการ (วันชัย วชิรญาโณ). เจ้าคณะต าบลธาตุทอง เจ้าอาวาสวัดธาตุ
ทอง จังหวัดชลบุรี, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๒๗๗สัมภาษณ์ พระครูถาวรศุภกิจ (ประเสริฐ จิรธมฺโม). เจ้าอาวาสวัดหนองเกตุ จังหวัดชลบุรี, ๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๒๗๘สัมภาษณ์ พระมหาบุรี อธิปญฺโญ. รองเจ้าคณะอ าเภอพนัสนิคม เจ้าอาวาสวัดบ้านในบน จังหวัด
ชลบุรี, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑.    



๑๘๕ 

เพ่ือท าให้การเรียนรู้หรือการเรียนการสอนบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่วางไว้ได้
เป็นอย่างดี๒๗๙  
  สื่อ หมายถึง ตัวกลางที่ใช้ถ่ายทอดหรือน าความรู้ในลักษณะต่างๆ จากผู้ส่งไปยังผู้รับให้
เข้าใจความหมายได้ตรงกันในการเรียนการสอนสื่อที่ใช้เป็นตัวกลางน าความรู้ในกระบวนการสื่อความ  
หมายระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเรียกว่าสื่อการเรียนการสอน ในทางการศึกษามีค าที่มีความหมายแนว
เดียวกันกับสื่อการเรียนการสอนเช่นสื่อการสอน สื่อการศึกษา อุปกรณ์ช่วยสอน เป็นต้นในปัจจุบัน
นักการศึกษามักจะเรียกการน าสื่อการเรียนการสอนชนิดต่างๆ มารวมกันว่าเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ซึ่งหมายถึงการน าเอาวัสดุอุปกรณ์และวิธีการมาใช้ร่วมกันอย่างมีระบบในการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน๒๘๐  
  เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเข้าเรียนบทเรียนที่ชัดเจน เกิดการเรียนรู้และจดจ าได้ นอกจากนี้สื่อการ
เรียนการสอนยังเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การเรียนการสอนด าเนินไปได้ด้วยดีและมี
ประสิทธิภาพ เพราะสื่อการเรียนการสอนสามารถท าให้เกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย สามารถเพ่ิมความเป็นรูปธรรมและความเป็นจริงต่อการเรียน สามารถน าเรื่องราวหรือสิ่ง
ต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลเข้ามาในห้องเรียนได้๒๘๑  
  จากที่กล่าวมาในเบื้องต้นสรุปได้ว่า สื่อการเรียนการสอน หมายถึง สิ่งที่สื่อไปยังผู้เรียนไม่
ว่าจะเป็นวัตถุ สิ่งของภาพ เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อประเภทโสตทัศนูปกรณ์ รวมถึงตัวบุคคล และวิธีการ  
การถ่ายทอด เพ่ือให้การเรียนการสอนด าเนินไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ให้ช่วยให้กระบวนการเรียนรู้ 
ด าเนินไปสู่เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
  การวัดผลและประเมินผล เป็นกระบวนการที่ท าให้ทราบถึงการพัฒนาการของผู้เรียนว่า      
เป็นอย่างไรมีจุดบกพรองตรงไหนมากน้อยเพียงไร รวมทั้งตัวผู้สอนด้วยเพ่ือจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีมี
ประสิทธิภาพ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่เพียงใด ในอดีตการวัดผลประเมินผลส่วนใหญ่ให้ความ 
ส าคัญกับการใช้ข้อสอบ ซึ่งไม่สามารถสนองเจตนารมณ์ของการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนคิดลงมือ 
ปฏิบัติด้วยกระบวนการหลากหลายเพื่อสร้างองค์ความรู้๒๘๒  
  ผู้สอนต้องตระหนักว่าการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลเป็นกระบวนเดียวกัน
และจะต้องวางแผนไปพร้อมๆ กันการเรียนการสอนที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความสามารถ

                                                           

  ๒๗๙สัมภาษณ์ พระมงคลโมลี วิ. (สมบุญ โสภโณ). ที่ปรึกษาเจ้าคณะต าบลหมอนนาง เจ้าอาวาสวัด
ทุ่งเหียง จังหวัดชลบุรี, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๒๘๐สัมภาษณ์ พระครูวิทยาภินันท์ (ชัยณรงค์ โกวิโท). เจ้าคณะอ าเภอพานทอง เจ้าอาวาสวัดโปุงตามุข 
จังหวัดชลบุรี, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๒๘๑สัมภาษณ์ พระครูสีลานุโลมคุณ (ปฐม กิตฺติภทฺโท). เจ้าอาวาสวัดเนินสี่ จังหวัดชลบุรี, ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑.      
  ๒๘๒สัมภาษณ์ พระครูทัสนียคุณากร (วรรณะ ตนฺติปาโล). เจ้าคณะอ าเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑.  



๑๘๖ 

ของผู้เรียนและเป็นตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการด าเนินการตามแนวทางของหลักสูตรครูมีหน้าที่โดยตรง
ที่ต้องท าการทดสอบตามลักษณะการจัดประสบการณ์และเนื้อหาวิชาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ๒๘๓ 
  แล้วน าผลไปพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น การวัดผลประเมินจึงเป็น
กระบวนการต่อเนื่องของการเรียนการสอนเพ่ือช่วยให้ครูได้ทราบความสามารถของแต่ละคนเพ่ือเป็น
ข้อมูลในการพิจารณาตัดสินว่าจะมีความสามารถเพียงพอในการศึกษาต่อหรือไม่หากไม่ดีพออาจท า
การปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได้๒๘๔ 
 จุดประสงค์ของการวัดผลและประเมินผล เพื่อตัดสินความสามารถเพ่ือดูว่าตั้งแต่ต้นจนถึง
บัดนี้ นักเรียนมีความสามารถตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมต่างๆ มากน้อยเพียงใด เพ่ือใช้เป็นข้อมูล 
ส าหรับน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การพิจารณาในการที่จะตัดสินว่าสิ่งใดดีหรือเลว ใช้ได้หรือใช้ไม่ ได้
นั้นจะต้องมีหลัก หรือบรรทัดฐานที่ต้องการโดยน าผลการวัดนั้นมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ที่ก าหนดไว้ 
หรือมาตรฐานที่ต้องการเกณฑ์การพิจารณาในการประเมินผลการศึกษานั้น๒๘๕  
  จุดมุ่งหมายของการศึกษาในการตัดสินใจการชี้ขาดหรือสรุปผลการเปรียบเทียบระหว่าง
ผลการปฏิบัติซึ่งได้รับจากการวัดกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ว่า สูงต่ ากว่ากันขนาดไหน ทั้งนี้การตัดสินใจที่ดี
ต้องอาศัยการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ทุกแงมุม และการกระท าทุกอย่างยุติธรรมโดยอาศัยสภาพและ
ความเหมาะสมต่างๆ ประกอบหรือต้องมีคุณธรรมที่ดี๒๘๖ 
  การวัดผลหรือการสอบบาลีสนามหลวงมีแม่กองบาลี ปัจจุบัน (พระพรหมโมลี วัดปากน้ า)
เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการออกปัญหา ส่วนการด าเนินการในการสอบในต่างจังหวัด แม่กองบาลีได้
มอบให้เจ้าคณะภาคต่างๆ แต่งตั้งกรรมการน าข้อสอบจากส่วนกลางไปยังสนามสอบทุกแห่ง โดยเปิด
สอบในชั้นประโยค ๑-๒ และ ป.ธ. ๓-๔ แล้วน าใบค าตอบมาส่งแม่กองบาลี เพ่ือด าเนินการตรวจส่วน
ประโยค ป.ธ. ๕,๖,๗,๘ และ ๙ ด าเนินการในส่วนกลางตามที่แม่กองบาลีก าหนดให้เป็นสถานที่สอบ
การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนเฉพาะวิชาบาลีไวยากรณ์ได้ให้เกณฑ์คะแนนเป็นตัวเลขใน
การตรวจประโยคของบาลีสนามหลวงใช้เกณฑ์คะแนนเป็นตัวเลขในการตรวจประโยคของสนามหลวง
ซ่ึงตั้งปัญหาให้นักเรียนตอบเพ่ือให้เกณฑ์คะแนนในการตรวจ๒๘๗ 
 สรุป การส่งเสริมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์
จังหวัดชลบุรี ส าหรับพระภิกษุสามเณร เป็นส่งเสริมความรู้แก่พระภิกษุสามเณร ที่เป็นผู้น าของเหล่า
พุทธบริษัทเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติของพระภิกษุสามเณรให้มีความรู้ภาษาบาลี ในปัจจุบันสถาบัน
พระมหากษัตริย์ได้เข้ามามีส่วนในการยกย่องสถาน ภาพของพระภิกษุสามเณรทรงถวายการอุปถัมภ์
                                                           

  ๒๘๓สัมภาษณ์ พระครูวิสารทสุตากร  (รัตนะ อตฺตสาโร). เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร จังหวัดชลบุรี ,  
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
  ๒๘๔สัมภาษณ์ พระมหาภูวนาถ อาภากโร. รองเจ้าคณะอ าเภอบ่อทอง เจ้าอาวาสวัดคลองมือไทร 
จังหวัดชลบุรี, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑.    
   ๒๘๕สัมภาษณ์ พระครูวิบูลปริยัติกิจ (สังขีด จนฺทปญฺโญ). เจ้าคณะอ าเภอศรีราชา เจ้าอาวาสวัดพิบูล
สัณหธรรม จังหวัดชลบุรี, ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
  ๒๘๖สัมภาษณ์ พระครูวิมลธรรมสถิต (โสน ฐานวโร). เจ้าอาวาสวัดหนองชันจันทนาราม จังหวัดชลบุรี, 
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑.   
  ๒๘๗สัมภาษณ์ พระมหาคมสันต์ ชินวโร. เจ้าคณะอ าเภอเกาะจันทร์ เจ้าอาวาสบ่อทองราษฎร์บ ารุง 
จังหวัดชลบุรี, ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๘๗ 

แก่พระภิกษุสามเณรที่มีความรู้ในพระปริยัติธรรมเป็นกรณีพิเศษเมื่อประชาชนชาวไทย นิยมให้บุต ร
หลานบวชเรียนเป็นพระภิกษุสามเณรในวัดจนกลายเป็นประเพณีในที่สุดการจัดการศึกษานั้นมีจุดมุ่ง 
หมายคือเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลักสูตรที่ใช้ในอดีตคือพระไตรปิฎกส่วนในปัจจุบันมีงานวิจัยชี้ให้เห็น  
ถึงปัญหาและรูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยเฉพาะโครงสร้างการบริหารงานวิชาการที่ เกี่ยวกับ
สภาพการจัดการศึกษา ด้านหลักสูตร ด้านผู้สอน ด้านกระบวนการการเรียนการสอน ด้านสื่ออุปกรณ์
การสอน ด้านวัดผลและประเมินผล และผลการเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีหรือความคิดเห็นที่
ต้องการให้มีการปรับปรุงการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ของพระภิกษุสามเณรต่อไป 
 การวิเคราะห์การส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี  
ประกอบด้วยประเด็นใน ๔ ประเด็น ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคและภัยคุกคาม ดังต่อไปนี้ 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในส านักเรียนโดยการวิเคราะห์ส านักเรียนเพ่ือหาจุดแข็ง
และจุดอ่อน จุดแข็งเป็นกิจกรรมที่ดี มีศักยภาพในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันส่วนจุดอ่อน
เป็นแหล่งของความเสียเปรียบในการแข่งขัน อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ทีอ่ยู่บนพื้นฐานการใช้จุดแข็ง และแก้ไขจุดอ่อน เพ่ือหาประโยชน์จากโอกาส ของสภาพแวดล้อมและ
ปูองกันอุปสรรคที่ท าให้ขัดขวางการบรรลุเปูาหมายส านักเรียนบาลี การก าหนดการส่งเสริมโดยใช้การ
วิเคราะห์ (SWOT) ความสอดคล้องปัจจัยสภาพแวดล้อม ในการส่งเสริมที่ดีที่สุดเพ่ือให้ประสบความ 
ส าเร็จในภารกิจโดยแสวงหาประโยชน์จากโอกาส และจุดแข็งส านักเรียนท าให้อุปสรรคเป็นกลางและ
หลีกเลี่ยงแก้ไขจุดอ่อน การส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี คือ ผู้บริหารระดับเจ้าคณะ
ปกครองได้ประเมินศักยภาพของพระสังฆาธิการในการส่งเสริมด้านบาลีประกอบด้วยการประเมินจุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่มีผลต่อการด าเนินงานให้บรรลุเปูา  
หมายทางการศึกษา สภาพแวดล้อมภายในส านักเรียน โดยการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน จุดแข็ง
เป็นกิจกรรมที่ดีที่มีศักยภาพในการสร้างความได้เปรียบ ส่วนจุดอ่อนเป็นแหล่งของความเสียเปรียบใน
การแข่งขัน อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ที่อยู่บนพ้ืนฐานการใช้จุดแข็ง 
และแก้ไขจุดอ่อน เพ่ือหาประโยชน์จากโอกาสของสภาพแวดล้อมและปูองกันอุปสรรคที่ท าให้ขัดขวาง
การบรรลุเปูาหมายส านักเรียนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้๒๘๘ 
 S = Strengths : จุดแข็ง การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ด้านจุดแข็งเป็นการ
ประเมินจุดเด่นหรือจุดแข็ง ภายในส านักเรียนมีการด าเนินการให้ภารกิจของส านักเรียนบรรลุผล
สัมฤทธิ์จากการวิเคราะห์จุดแข็งพบว่า การบริหารโดยยึดหลักการตามพระธรรมวินัยภาพลักษณ์ของ
ส านักเรียนสามารถปรับบทบาทให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ส าหรับด้านบุคลากร 
คือพระสงฆ์มีภาวะผู้น าด้านคุณธรรมประชาชนทั่วไปให้ความเคาพรนับถือด้วยความศรัทธานอกจาก   
นั้นส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติส่งเสริมนโยบาย ในการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
บาลี๒๘๙  

                                                           

  ๒๘๘สัมภาษณ์ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาธิโก). เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดบางพระ
วรวิหาร (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
  ๒๘๙สัมภาษณ์ พระครูสิทธิธรรมานุวัตร (ประโยชน์ ธมฺมวโร). เจ้าคณะอ าเภอพนัสนิคม เจ้าอาวาสวัด
หลวงพรหมาวาส จังหวัดชลบุรี, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑.    



๑๘๘ 

  ด้านการเงินมีงบประมาณจากหลายช่องทางจากงบประมาณอุดหนุนการศึกษางบประมาณ
สนับสนุนจากวัดเป็นต้น ด้านวัสดุอุปกรณ์ มีเทคโนโลยี สื่อการสอนมีความพอเพียงต่อการบริการแก่
ผู้เรียนด้านการบริหารมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามหลักพระพุทธศาสนามีโครงสร้างการ
บริหารชัดเจน ส านักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของบุคลากรในส านักเรียน มาตรฐานด้านผู้บริหาร 
ดังต่อไปนี้ 
  ๑) โครงสร้างการบริหาร มีแผนภูมิการบริหารงานอย่างชัดเจน 
     ๒) บุคลากรในส านักเรียนมีการท างานเป็นทีม 
   ๓) ส านักเรียนมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมศีลธรรม 
   ๔) ส านักเรียนมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่อชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
   ๕) ผู้บริหารมีความเป็นผู้น า มีมนุษยสัมพันธ์และเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เก่ียวข้อง 
   ๖) มีหลักสูตรในส านักเรียน มีเอกสารประกอบหลักสูตร 
   ๗) บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในส านักเรียน เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 จุดเด่นมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน 
 ๑) ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มีวินัยความรับผิดชอบ 
  ๒) ผู้เรียนมีความสามารถรวบรวมข้อมูล มีสมาธิและความรอบคอบในการรับข้อมูล 
  ๓) ผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มวิชาการและงานพ้ืนฐานอาชีพ 
 ๔) ผู้เรียนส่วนใหญ่มาเรียนอย่างสม่ าเสมอ มีการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ 
  ๕) ผู้เรียนส่วนใหญ่ปฏิบัติงานตามข้ันตอนตั้งใจและเต็มใจปฏิบัติงาน 
 ๖) ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
  W = Weaknesses : จุดอ่อน จากการวิเคราะห์จุดอ่อนส านักเรียน ขาดบุคลากร ขาด
งบ ประมาณขาดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเผยแผ่ธรรมอย่างเต็ม
ศักยภาพ ขาดวัสดุอุปกรณ์มีไม่เพียงพอ ขาดการท านุบ ารุงดูแลรักษาบูรณปฏิสังขรณ์อย่างถูกหลัก
วิชาการขาดการจัดการความรู้และขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม 
  เมื่อพิจารณาด้านบุคลากร (Man) ผู้เรียนเป็นผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา มีความแตกต่าง
ทางสังคมและเศรษฐกิจ มีพ้ืนฐานความรู้แตกต่างกัน ผู้เรียนห่างไกลจากครอบครัว ผู้บริหารมีความรู้
และทักษะไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการเท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีภาระงานอ่ืนมากท าให้ไม่มีเวลา
ในการบริหารจัดการเพียงพอ ครูขาดความมั่นคงขาดความก้าวหน้าด้านวิชาชีพ เสียขวัญก าลังใจไม่ได้ 
ได้รับสวัสดิการ การสงเคราะห์ รายได้ที่เหมาะสม ไม่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการ
จัดกระบวนการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างเหมาะสม มีการเปลี่ยนแปลงทาง 
การเมืองการปกครองบ่อยครั้งท าให้เกิดภาวะสมองไหล ระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากรยัง
ไม่เป็นระบบ ไม่มีทิศทางในการจัดการที่ชัดเจนเป็นต้น๒๙๐ 
  เมื่อพิจารณาด้านการเงิน ส านักเรียนมีงบประมาณไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้อง ไม่เหมาะสม
กับภาระงานและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ขาดระบบการบริหารจัดการเงิน ขาดการท าบัญชีที่
ได้มาตรฐานไม่เป็นธรรมาภิบาลไม่มีแผนงานที่ชัดเจนในการบริหารจัดการระบบการเงินในส านักเรียน 
                                                           

   ๒๙๐สัมภาษณ์ พระครูสิทธิธรรมานุวัตร (ประโยชน์ ธมฺมวโร). เจ้าคณะอ าเภอพนัสนิคม เจ้าอาวาสวัด
หลวงพรหมาวาส จังหวัดชลบุรี, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑.    



๑๘๙ 

มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ไม่เพียงพอ ไม่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา และไม่เอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอนเป็นต้น๒๙๑ 
  เมื่อพิจารณาในด้านวัสดุอุปกรณ์ ในการเรียนการสอนไม่มีความสอดคล้องกับบริบทการ
พัฒนาผู้เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการศึกษายังไม่มีความทันสมัยขาดระบบฐานข้อมูลเข้าถึง
เทคโนโลยีการเรียนการสอนเป็นต้น๒๙๒ 
   เมื่อพิจารณาด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหารไม่มีแผนงานในการบริหารจัดการและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาอย่างชัดเจนการถ่ายทอดและสื่อสารยังไม่ทั่วถึงขาดการนิเทศติดตามและประเมิน 
ผลจากหน่วยงานต้นสังกัด ขาดการน าข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์เพ่ือวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการ  
ศึกษาอย่างจริงจัง ขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การจัดการศึกษาจากภาคส่วนภายนอก 
สภาพแวดล้อมของส านักเรียนยังขาดการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ การศึกษาพระปริยัติธรรมยัง
เน้นอยู่ในส่วนของภาคปริยัติ คือความรู้ยังไม่มีการเชื่อมต่อความรู้เข้าสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดปัญญา 
ระบบสวัสดิการแก่ผู้เรียนขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ระบบบริการวิชาการพระพุทธศาสนายังไม่เป็นระบบเป็นต้น๒๙๓ 
 ส าหรับจุดอ่อนด้านผู้เรียน คือ 
   ๑) นักเรียนบางส่วนยังขาดการรู้จักประหยัดการใช้จ่ายของส่วนตัวเองและส่วนรวม 
   ๒) นักเรียนส่วนน้อยที่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ 
    ๓) ระดับผลการเรียนรวมทุกวิชามีระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจ 
     ๔) ผู้เรียนส่วนน้อยที่รู้จักตั้งค าถาม รู้จักการใช้เวลาว่างอ่านหนังสือ 
   ๕) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร 
  มาตรฐานด้านครูคือครูส่วนน้อยที่มีการจัดท าข้อมูลความต้องการของผู้เรียนการประเมิน       
ผลจากหลายฝุาย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนรู้จักคิดแสวงหาค าตอบด้วยตนเอง๒๙๔ 
 ส่วนมาตรฐานด้านผู้บริหาร ดังนี้ 
    ๑) การนิเทศติดตาม ประเมินผลให้เป็นระบบและด าเนินการอย่างต่อเนื่องยังมีน้อย 
    ๒) การน าภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีน้อย 
   ๓) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในยุคปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันของผู้บริหารยังมีน้อย 
   ๔) การจัดท าหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่นยังมีน้อย 
  O = Opportunities : โอกาส เป็นการประเมินปัจจัยภายนอกที่ส่งเสริมให้การด าเนิน
ภารกิจขององค์กรบรรลุผลสัมฤทธิ์ในด้านการศึกษา 
  

                                                           

   ๒๙๑สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมรส, ดร. (ชัยยุทธ อสิญาโณ). ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส
วัดนอก จังหวัดชลบุรี, ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑.   
  ๒๙๒สัมภาษณ์ พระครูอุดมพัฒนาการ (วันชัย วชิรญาโณ). เจ้าคณะต าบลธาตุทอง เจ้าอาวาสวัดธาตุ
ทอง จังหวัดชลบุรี, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๒๙๓สัมภาษณ์ พระมหาณรงค์ อุตฺตโร. เจ้าอาวาสวัดทับเจรญิ จังหวัดชลบุรี, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๒๙๔สัมภาษณ์ พระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง ปญฺญาวโร). รองเจ้าคณะอ าเภอบ้านบึง เจ้าอาวาสวัด
กุณฑีธาร จังหวัดชลบุรี, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑.        



๑๙๐ 

   ๑. แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ เน้นการสร้างชุมชนอุดมปัญญา 
   ๒. วัดเป็นศูนย์กลางการประกอบศาสนกิจประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
   ๓. นโยบายให้โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
   ๔. ภาครัฐให้การสนับสนุนโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ 
    ๕. โครงสร้างการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
  ๖. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและสังคมเพ่ิมข้ึน 
   ๗. การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มากขึ้นส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
   ๘. มีช่องทางในการเผยแผ่และประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
   ๙. สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและค่านิยมในการท าบุญต่อพระสงฆ์สามเณร 
   ๑๐. นโยบายรัฐบาลมุ่งส่งเสรมิการปรับปรุงองค์การ 
 T = Threats : ปัญหาอุปสรรค การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ด้านอุปสรรคเป็น
การประเมินปัจจัยภายนอกที่คุกคามต่อการด าเนินการให้ภารกิจขององค์กรไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์จาก
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค คือ กระแสวัตถุนิยมในยุคโลกาภิวัตน์ท าให้บทบาทของวัดและพระสงฆ์
ลดลง การศึกษาพระปริยัติธรรมก็ลดลง นโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่มีอยู่ไม่เกิดผล พระภิกษุ
สามเณร มีปริมาณลดลงเรื่อยๆ อาจจะเป็นไปตามยุคสมัยพัฒนาคือผู้ปกครองจะไม่นิยมให้บุตรหลาน
บวชเรียนเพราะทางภาครัฐบาลมีมาตรการบังคับให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนตามเกณฑ์ที่
ก าหนด๒๙๕  
 อีกประการหนึ่ง การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ขาดการด าเนินการในการบริหารบุคคล 
การบริหารการเงินการบริหารวัสดุอุปกรณ์ และการจัดการที่ชัดเจนเหมาะกับการพัฒนารูปแบบการ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ พระภิกษุสามเณรผู้ศึกษาบาลีขาดวุฒิภาวะในการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมปัจจัย ความเจริญทางสังคมมีส่วนส าคัญต่อความเสี่ยงในการด ารงสมณเพศ และการศึกษา
บาลีขาดแรงจูงใจเพราะเมื่อเรียนจบแล้วไม่มีงานรองรับไม่มีอนาคต๒๙๖  
  ปัจจุบันนี้ระบบการศึกษาทางโลกได้เปิดโอกาสทางการศึกษาทุกระดับชั้นรองรับนักเรียน 
นักศึกษา สมัครเรียนโดยไม่มีจ านวนจ ากัด เป็นส่วนหนึ่งท า ให้การศึกษาบาลีก าลังตกอยู่ในภาวะเสี่ยง 
ถ้าผู้บริหารไม่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนารูปแบบการจัดการให้เหมาะสม๒๙๗ 
  สรุป การวิเคราะห์สภาพการส่งเสริมการศึกษาบาลีภายในองค์การสงฆ์จุดแข็งคือการจัด
การศึกษาตามพระธรรมวินัยภาพลักษณ์ของวัดและพระสงฆ์มีการพัฒนารูปแบบทางการศึกษาตาม 
สภาพสังคม จุดอ่อนคือคณะสงฆ์ขาดบุคลากร งบประมาณไม่ เพียงพอ วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอขาด 
การท านุบ ารุงดูแลรักษาการบูรณปฏิสังขรณ์ ศาสนวัตถุอย่างถูกหลักวิชาการ ขาดการจัดการความรู้  
ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม โอกาสคือการศึกษาของพระสงฆ์เป็นไป

                                                           

  ๒๙๕สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณรัตนวัฒน์ (ชาญณรงค์ อภิชาโต). เจ้าอาวาสวัดเกษตรสุวรรณ จังหวัด
ชลบุรี, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑.     
  ๒๙๖สัมภาษณ์ พระครูถาวรศุภกิจ (ประเสริฐ จิรธมฺโม). เจ้าอาวาสวัดหนองเกตุ จังหวัดชลบุรี, ๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๒๙๗สัมภาษณ์ พระมหาคมสันต์ ชินวโร. เจ้าคณะอ าเภอเกาะจันทร์ เจ้าอาวาสบ่อทองราษฎร์บ ารุง 
จังหวัดชลบุรี, ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๙๑ 

ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และกฎระเบียบของมหาเถรสมาคมให้การรองรับการจัดการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม ส่วนปัญหาอุปสรรคคือกระแสวัตถุนิยมในยุคโลกาภิวัตน์ท าให้บทบาทของวัดและพระสงฆ์
ลดลง การศึกษาพระปริยัติธรรมก็ลดลง นโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่มีอยู่ไม่เกิดผล คือ พระภิกษุ 
สามเณรมีปริมาณลดลงเรื่อยๆ เพราะปัจจัยความเจริญทางสังคมมีส่วนส าคัญ ระบบการศึกษาทางโลก
เจริญมากข้ึนได้เปิดกว้างทางการศึกษาส่งผลให้การศึกษาบาลีก าลังตกอยู่ในภาวะเสี่ยง ที่จะหาผู้เรียน
ยากข้ึน ถ้าไมม่ีการบูรณาการให้ร่วมกับสมัยจัดรูปแบบการจัดการศึกษาใหม่ให้เหมาะสม 
 
 ๔.๒.๒ รูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี 
       แนวทางท่ี ๑ ด้านหลักสูตร 
 

ปัจจัยแวดล้อมภายใน ปัจจัยแวดล้อมภายนอก 
  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑ แนวทางในการพัฒนา ด้านหลักสูตร 
                            ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 
แนวทางในการพัฒนา 
 ๑. จัดหลักสูตรให้สัมพันธ์กับศาสตร์สมัยใหม่ให้ทันกับความเจริญในยุคปัจจุบันเพ่ือให้เป็น
ที่ยอมรับของทุกฝุาย 
 ๒. ปรับปรุงภาษาที่ใช้ในหนังสือให้เป็นที่เข้าใจง่ายขึ้นเพ่ือดึงดูดความสนใจของคนทั่วไป
เพ่ิมเติมวิชาการทางโลกเข้าไปเป็นบูรณาการให้เข้ากับยุคสมัย 
 ๓. เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจได้เข้ามาศึกษามากขึ้นเป็นการโอกาสที่พระสงฆ์จะได้มี
โอกาสทางการเผยแผ่มากข้ึน 
 ๔. ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐอย่างเป็นเม็ดเต็มหน่วยในการบริหารศึกษา
ของคณะสงฆ์ 
 

จุดแข็ง
(S=Strengths) 

๑.เนื้อหาที่สัมพันธ์
กับผู้เรียน 
๒.ต าราเรียนเป็นที่
ย อมรั บ ของคณะ
สงฆ ์ 
๓.เป็นวิชาเรียนที่
เกี่ ยวกับพระพุทธ  
ศาสนาโดยตรง 
 
 

จุดอ่อน
(W=Weaknesses) 
๑.ภาษาที่ใช้ในหนัง  
สือเป็นภาษาที่ เข้า 
ใจยากส าหรับคน
ทั่วไป 
๒.ขาดการประยุกต์ 
ไม่เหมาะสมกับคน
ทั่วไป 
๓ . ข า ด วิ ช า ก า ร
สมัยใหม่ 
 

โอกาส
(O=Opportunities) 
๑.จัดการศึกษาส า   
หรับพระภิกษุสาม 
เณรทีเ่ข้ามาบวชเรียน 
๒.เป็นทางเลือกหนึ่ง 
ของผู้ ด้ อย โ อกาส
ทางการศึกษา 
๓.ส่งเสริมผู้ที่มีความ
ประสงค์จะเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา 
 

อุปสรรค
(T=Threats) 

๑.การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมที่เจริญขึ้น
จึ ง ท า ใ ห้ กุ ล บุ ต ร
สนใจเข้ามาบวชน้อย 
๒.หลักสูตรที่ใช้ยัง
ไม่สัมพันธ์กับการ 
ศึกษาสมัยใหม่จึงท า
ให้คนบางส่ วนไม่
ยอมรับ 
 



๑๙๒ 

 ๔.๒.๓ แนวทางท่ี ๒ ด้านผู้สอน 
 

ปัจจัยแวดล้อมภายใน ปัจจัยแวดล้อมภายนอก 
  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๒ แนวทางในการพัฒนา ด้านผู้สอน 
                              ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 
แนวทางในการพัฒนา 
 ๑.จุดแข็งของครูผู้สอนคือคณะสงฆ์เรามีต าราเรียนที่แก้ไขชีวิตแก้ไขปัญหาทางใจให้เขาได้ 
ตามวัตถุประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
 ๒.ครูผู้สอนมักจะใช้แบบพ่ีสอนน้องจึงไม่ได้รับการอบรมวิชาครูอย่างเป็นระบบขาดปัจจัย
สนับสนุนเช่นงบประมาณจากภาครัฐ  
 ๓.การจัดท าแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ เพ่ือก าหนดทิศทางและเปูาหมาย คณะสงฆ์ให้
ความส าคัญและยกระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมอันเป็นหัวใจส าคัญของพระพุทธศาสนาเป็นหลัก 
สูตรแรกแห่งการเรียนรู้หลักธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนา นับว่าเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา   
 ๔.รัฐบาลมีนโยบายการศึกษาภาคบังคับ หลักสูตรการศึกษายังไม่มีความชัดเจนในการ
เทียบกับวุฒิสามัญจึงขาดแรงจูงใจที่จะท าให้พระภิกษุ สามเณรสนใจศึกษา และเข้าสอบธรรม
สนามหลวง    
 
 

จุดแข็ง
(S=Strengths) 

๑.เน้นเรื่องการเรียน
การสอนพระปริยัติ
ธรรมมีบุคลากรที่มี
ความรูค้วามสามารถ 
๒.มีบุคลากรต้นแบบ 
ที่ประสบความส าเร็จ 
ด้ านการศึกษาทั้ ง
สายพระปริยัติธรรม 
และสายอุดมศึกษา 
ที่สามารถเป็นปัจจัย
หลักเป็นแรงจูงใจ
ให้แก่ผู้เรียนและเป็น 
ก าลังใจแก่ผู้เรียน 
 

จุดอ่อน
(W=Weaknesses) 
๑.กุลบุตรบวชน้อย
ท าให้ส านักเรียนมี
ผู้เรียนน้อยขาดครูที่
มีประสบการณ์ 
๒. ขาดปัจจัยสนับ  
สนุนการเรียนการ
สอนคือ ต ารามีน้อย 
ไม่ เ พียงพอ ช ารุด
เสียหายขาดครูสอน
ประจ า 
๓.ขาดเอกภาพใน
เ ชิ ง น โ ยบ า ยกา ร
พัฒนา 

โอกาส
(O=Opportunities) 
๑.ต้องจัดท าแผนแม่ 
บท แผนปฏิบัติการ 
เพ่ือก าหนดทิศทาง
และ เปู าหมาย ให้
สอดคล้องกัน 
๒.อยู่ในเขตชุมชนมี
แรงสนับสนุนทาง  
ด้านทุนทรัพย์โดยเจ้า
ส านักเป็นผู้จัดหา 
๓.ท าให้ลูกชาวบ้าน
โดยเฉพาะผู้ด้อยโอ 
กาสทางการศึกษา
สามารถศึกษาได้ 
 

อุปสรรค
(T=Threats) 

๑.นโยบายการศึก  
ษาการศึกษาภาค
บังคับท าให้มีเด็กที่
บรรพชาเป็นสาม  
เณรลดลง 
๒.ปัญหาขาดนักเรียน
ที่จะเรียน เนื่องจาก
ในแต่ละจังหวัดมีการ 
เปิดโรงเรียนพระปริ   
ยัติธรรมแผนกสามัญ 
ศึกษาท าให้นักเรียน
มีตัวเลือกที่จะไม่เข้า
ส่วนกลาง 
 



๑๙๓ 

 ๔.๒.๔ แนวทางท่ี ๓ ด้านกระบวนการการเรียนการสอน 
 

ปัจจัยแวดล้อมภายใน ปัจจัยแวดล้อมภายนอก 
  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๓ แนวทางในการพัฒนา ด้านกระบวนการการเรียนการสอน 
               ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 
แนวทางในการพัฒนา 
 ๑.จุดแข็งของกระบวนการการเรียนการสอน เป็นการจัดการศึกษาที่มีวิชาเรียนที่เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา ที่ได้รับการยอมรับจากสังคมในประเทศและระดับนานาชาติ  
 ๒.จุดอ่อนของกระบวนการการเรียนการสอนขาดครูสอนประจ า สถานที่เรียนไม่เอ้ืออ า   
นวยต่อการเรียนรู้ จึงท าให้การเรียนการสอนด้อยประสิทธิภาพตามไปด้วย  
 ๓.ภิกษุสามเณรทุกรูปที่บวชมาต้องได้รับการศึกษาหลักเบื้องต้นคือพระวินัย การศึกษา
พระวินัยก็คือศึกษาเรื่องศีลของภิกษุสามเณร ระเบียบปฏิบัติทางศาสนา รวมถึงธรรมเนียมต่างๆ เป็น
การศึกษา เพื่อรักษาตัวเอง เพ่ือปฏิบัติได้ถูกต้อง ท าได้ถูกต้อง ตลอดถึงศึกษาเพ่ือเอาตัวรอด คือหลุด
พ้นจากความทุกข ์
 ๔.กุลบุตรผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธา และต้องการจะมาบรรพชา/อุปสมบท เพ่ือจะศึกษา
เล่าเรียนวิชาทางธรรมในปัจจุบัน มีค่อนข้างน้อย 
  
 
 

จุดแข็ง
(S=Strengths) 

๑.เป็นวิชาการทาง
พระพุทธศาสนาที่
ได้ รั บการยอมรั บ
จ า ก สั ง ค ม ใ น
ประเทศและระดับ
นานาชาติ  
๒.ผู้เรียนพระปริยัติ
ธรรมได้รับการยก
ย่องจากสังคมพุทธ
และสังคมโดยทั่วไป 
มีโอกาสสร้างความ 
ก้าวหน้าในหน้าที่
ต่อไป  
 

จุดอ่อน
(W=Weaknesses) 
๑.กระบวนการเรียน
การสอน บุคลากรผู้ 
สอนส่วนมากอยู่ใน 
ช่วงวัยรุ่น มีความรู้
ความสามารถเกิด
ปัญหาสมองไหล 
๒.บุคลากรครูผู้สอน
ขาดทักษะการสอน 
เพราะไม่มีการจัดอบ     
รมสัมมนาครูผู้สอน
พระปริยัติธรรมท า
ให้สื่อความเข้าใจต่อ
นักเรียนได้น้อย  
  

โอกาส
(O=Opportunities) 
๑.วัดมีโอกาสที่ได้จัด  
การเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาให้ 
กุลบุตรผู้มีศรัทธาได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ 
๒.วัดได้รับแรงศรัทธา
จากพุทธศาสนิกชน 
ผู้ที่ เข้ามาบวชเป็น 
ศาสนทายาทมีความ 
รู้ความเข้าใจในค า
สอน และยังถือว่า
วัดเป็นศูนย์รวมใจ
ของประชาชน 
 

อุปสรรค
(T=Threats) 

๑.คณะสงฆ์ขาดการ
ท างานเชิงรุกในด้าน
การศึกษาขาดความ
เชื่อมโยงระหว่างการ 
ศึกษาของคณะสงฆ์
กับภาครัฐ 
๒.ขาดงบประมาณ
ในการด าเนินงานจัด
การศึกษาครูสอนไม่
เพียงพออาคารเรียน 
ไม่ เ อ้ื ออ านวยต่ อ
การเรียน สื่ อการ
สอนไม่ทันสมัย 
 



๑๙๔ 

 ๔.๒.๕ แนวทางท่ี ๔ ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน 
 

ปัจจัยแวดล้อมภายใน ปัจจัยแวดล้อมภายนอก 
  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๔ แนวทางในการพัฒนา ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน 
                     ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 
แนวทางในการพัฒนา 
 ๑.จัดสรรงบประมาณส่งเสริมให้ส านักเรียนจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการสอนที่ทันสมัย
ทุกส านักเรียน 
 ๒.อาคารสถานที่เรียนไม่เป็นสัดส่วน บางส านักเรียนใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน
ที่สอนซึ่งไม่เหมาะกับการเรียนการสอน มักมีเสียงรบกวน 
 ๓.จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนส่งเสริมจัดท าและพัฒนาสื่อให้น่าสนใจ และใช้อย่าง
แพร่หลาย 
 ๔.ขาดส่งเสริมในการจัดท าสื่อหรือส่งครูผู้สอนไปฝึกอบรมในการท าสื่อเพ่ือใช้ในการเรียน
การสอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น  
 
 
 
 
 

จุดแข็ง
(S=Strengths) 

๑.สื่ ออุปกรณ์การ
ส อ น ส า นั ก เ รี ย น
ขนาดใหญ่มีการใช้
อุปกรณ์ที่ทันสมัย
เ ช่ น มี เ ค รื่ อ ง ฉ า ย
โปร เจคเตอร์ เ พ่ิม
ความชัดเจนให้กับ
ผู้เรียน  
๒.ได้รับการดูแลเอา
ใจใส่จากเจ้าคณะ
ปกครองคือรองเจ้า
คณะจังหวัดชลบุรี
ให้การสนับสนุน  
 

จุดอ่อน
(W=Weaknesses) 
๑.อาคารสถานที่มัก
ใช้ศาลาการเปรียญ
ซึ่งมักมีเสียงรบกวน
และบรรยากาศไม่       
เ อ้ือต่อการเรียนรู้ 
๒.สื่ออุปกรณ์ประ   
กอบการสอนมีการ
ใช้น้อยหรือแทบไม่มี
หนังสือ ต าราประ 
กอบการเรียนเป็น
ต าราเก่าเกินไปขาด  
การปรับปรุง และ
ภาษาท่ีใช้ยาก 

โอกาส
(O=Opportunities) 
๑.เป็นโอกาสให้เจ้า
ส านั ก เ รี ยนจั ดหา
อุปกรณ์ที่ทันสมัยมา
ใช้ช่วยสอนเป็นการ
สร้างบรรยากาศใน
การสอนให้น่าสนใจ
แทนที่จะฟังผู้สอน
บรรยายอย่างเดียว 
๒.ผู้ เรียนจะได้เห็น
ผู้สอนใช้สื่อประกอบ 
การบรรยายท าให้
เนื้อหานั้นน่าสนใจ
มากยิ่งขึ้น 

อุปสรรค
(T=Threats) 

๑.การขาดงบประ  
มาณในการผลิตเอก 
สาร ต าราขาดการ
ปรับปรุง  
๒.บุคลากรครูผู้สอน 
ขาดการผลิตสื่อประ  
กอบการบรรยายที่
หลากหลาย  
๓.ขาดการส่งเสริม
ให้ครูผู้ สอนอบรม
วิชาครูสอนเป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้สอน
ได้ใช้ เทคนิคใหม่ๆ
  



๑๙๕ 

 ๔.๒.๖ แนวทางท่ี ๕ ด้านวัดผลและประเมินผล 
 

ปัจจัยแวดล้อมภายใน ปัจจัยแวดล้อมภายนอก 
  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๕ แนวทางในการพัฒนา ด้านวัดผลและประเมินผล 
                    ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 
แนวทางในการพัฒนา 
 ๑.การส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ท าหน้าที่ในการสอนอย่างเต็มความสามารถโดยการสนับสนุน
งบประมาณในการจัดซื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้ครบถ้วน 
 ๒.การวัดและประเมินผล ต้องวัดกันที่ความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ให้เป็นและมีเกณฑ์
มาตรฐานมีกฎเกณฑ์ท่ีแน่นอน       
 ๓.เป็นโอกาสอันดีในการที่ครูผู้สอนจะได้จัดระบบในการเรียนการสอนให้มีมาตรฐาน
ยิ่งขึ้นและจัดวัดผลและการประเมินผลให้มีมาตรฐานเดียวกัน 
 ๔.ต้องปรับเกณฑ์การวัดและประเมินผลโดยใช้วิธีด าเนินสายกลาง จัดระบบให้มีมาตรฐาน
เดียวกัน โดยเน้นการวัดความเข้าใจและการประยุกต์ใช้มากกว่าวัดความจ า 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง
(S=Strengths) 

๑.การวัดผลและประ 
เมินผลเป็นจุดแข็ง
ของกระบวนการ
เรียนการสอนที่ส า  
คัญของการจัดการ 
ศึกษาจะท าให้ทราบ
ถึงผลการเรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 
๒.เ พ่ือจะได้ทราบ 
พ้ืนฐานความรู้ของผู้ 
เรียนปรับปรุงวิธีการ  
เรียนการสอนเพ่ือ
ตัดสินเลื่อนชั้น     
 

จุดอ่อน
(W=Weaknesses) 
๑.เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล มักวัด
ความจ ามากกว่ า
ความเข้าใจและการ
คิ ด วิ เ ค ร าะห์ ไ ม่ มี
เกณฑ์มาตรฐานและ 
มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน       
๒.การวัดผลประเมิน 
ผลการเรียนการสอน 
คือการใช้เครื่องมือ
ที่ ไม่ ได้ มาตรฐาน 
เช่นการออกข้อสอบ
ยากง่ายต่างกัน 
 

โอกาส
(O=Opportunities) 
๑. เป็นโอกาสในการ
จัดระบบการวัดผล
และการประเมินผล
ให้มีมาตรฐานเดียว 
กันในการปรับปรุง
การออกข้อสอบให้
สมดุลมากขึ้น 
๒.ต้องให้ครูผู้สอนได้
ประเมินผลการเรียน 
ของผู้ เรียนและผล
การสอนของครูเอง
ด้วยองคว์่ามปีระสิทธิ 
ภาพหรือไม ่
 

อุปสรรค
(T=Threats) 

๑.ครูผู้สอนไม่สามา 
รถท าหน้าที่สอนได้
ไม่เต็มศักยภาพท า
ให้การวั ดผลและ
การประเมินผลจึงไม่
ประสบความส าเร็จ
ไม่ตรงกับความเป็น
จริง 
๒.ครูผู้สอนขาดแคลน 
อุปกรณก์ารเรียนการ 
สอนและการขาดแรง 
จูงใจในการสอนอุป          
สรรคของการวัดผล 
 



๑๙๖ 

 ๔.๒.๗ น าเสนอแนวทางรูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี 
  ๔.๒.๗.๑ จาการสังเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัด
ชลบุรี ทั้ง ๕ ด้าน ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๑ แนวทางการส่งเสริม ด้านหลักสูตร 

๑) แนวทางการส่งเสริม ด้านหลักสูตร 
              ๑.ผู้บริหารการคณะสงฆ์ต้องปรับปรุงหลักสูตรเชิงบูรณาการหลักสูตรพระปริยัติธรรม
แผนกแผนกธรรมและบาลีให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นโดยการเปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรที่ได้เรียนวิชา
นักธรรม–บาลี และวิชาสามัญควบคู่กันไปตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับปริญญาเอก 
              ๒.ผู้บริหารการคณะสงฆ์ต้องส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษาเพ่ิมเติมใน
หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี ได้แก่ วิชาภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณิตศาสตร์ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา เทคโนโลยี  
              ๓.ผู้บริหารการคณะสงฆ์ต้องส่งเสริมให้วิชาเหล่านี้เป็นวิชาพ้ืนฐานการศึกษาที่มีการเรียน
การสอนในสถานศึกษาโดยทั่วไปอยู่แล้ว ดังนั้น คณะสงฆ์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของ
คณะสงฆ์ ควรจะถือโอกาสพัฒนาปรับปรุงการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีให้
เหมาะสมกับกาลสมัย  
              ๔.ผู้บริหารการคณะสงฆ์ต้องบูรณาการหลักสูตรพระปริยัติธรรมเพ่ือตอบสนองความสนใจ
และความต้องการของผู้เรียนได้มากข้ึน จะท าให้นักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หันมาสนใจ
บวชเรียนในพระพุทธศาสนามากขึ้น 
              ๕.รูปแบบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีนี้อาจจะเป็นที่นิยม
แพร่หลายและถูกน าไปประยุกต์ใช้ระบบโรงเรียนโดยทั่วไป ในที่สุดพระพุทธศาสนาจะเจริญก้าวหน้า
และด ารงม่ัน 
  ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 
 
 จากตารางที่ ๔.๒๑ พบว่า แนวทางการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี
ด้านหลักสูตรนั้น ต้องประกอบด้วยการมีส่วนร่วมของหลายฝุาย โดยเฉพาะฝุายบริหารต้องให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาแบบการบูรณาการในการจัดหลักสูตรที่เหมาะสมเป็นรูปแบบที่น่าสนใจมากขึ้น
โดยบูรณาการร่วมกันให้ร่วมสมัยมากขึ้นทั้งในด้านหลักสูตรรูปแบบสถานที่เรียน รูปแบบห้องสมุดต้อง
บูรณาการให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม -บาลี 
ในทุกด้านทุกประเด็นและทุกแนวทางการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกันทั้งวิชาทางพระพุทธศาสนาและ
วิชาสามัญของฝุายโลก เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่เห็นรูปในการจัดการเรียนการ
สอนพระปริยัติธรรมแบบบูรณาการแล้วหันมาสนใจบวชเรียนวิชาพระพุทธศาสนามากขึ้น  
 
 
 
 



๑๙๗ 

ตารางท่ี ๔.๒๒ แนวทางการส่งเสริม ด้านผู้สอน 
๒) แนวทางการส่งเสริม ด้านผู้สอน 

              ๑.เจ้าส านักเรียน ต้องมีการประชุมการวางแผนร่วมกันกับครูผู้สอนเพ่ือจัดท าแผนการ
สอนซ่ึงในแต่ชั้นต้องมีการวัดผลประเมินผลทุกสัปดาห์และการติดตามผลส่งให้เจ้าส านักเรียนทุกเดือน 
              ๒.เจ้าส านักเรียน ต้องมีการจัดอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม โดยพระวิทยากร/วิทยากรที่
มีความรู้และมีประสบการในการสอนมาเป็นอย่างดี ครูผู้สอนต้องได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าคณะจังหวัด
จึงจะมีสิทธิสอนได้ 
              ๓.เจ้าส านักเรียน ต้องมีการจัดถวายนิตยภัตแก่ครูผู้สอนพระปริยัติธรรมโดยการสนับสนุน
งบประมาณจากรองเจ้าคณะจังหวัดเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
              ๔.เจ้าส านักเรียน และครูผู้สอนพระปริยัติธรรมต้องมีการท าแผนการเรียนการสอน และ
ต้องส่งแผนการสอนรายงานไปยังรองเจ้าคณะจังหวัดได้รับทราบ 
 ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 
 
 จากตารางที่ ๔.๒๒ พบว่า แนวทางการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุร ี
ด้านผู้สอนนั้น มีการประชุมเพ่ือการวางแผนจัดท าแผนการสอน ก่อนมีการเรียนการสอน เพ่ือเตรียม
ความพร้อม มีการวัดและการประเมินผลนักเรียนโดยเริ่มจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม  มีการประชุม
วางแผนการสอน ซึ่งในแต่ละชั้นมีการวัดและประเมินผลทุกสัปดาห์ และมีการติดตามผลส่งให้เจ้า
ส านักเรียนรับทราบทุกเดือน 
 คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี มีการจัดอบรมคุณสอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนก
บาลี โดยพระวิทยากร/วิทยากร ผู้ทรงความรู้และมีประสบการณ์การสอนเป็นอย่างดี มีการให้รางวัล
แก่คณาจารย์ผู้สอนทั้งนักธรรมและบาลี โดยคัดเลือกจากเจ้าส านักเรียนในละจังหวัดเพ่ือสร้างขวัญ
และก าลังใจในการสอนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ อีกทั้งครูสอนพระปริยัติรรมต้องมีการจัดท าแผนการ
สอนโดยบูรณาการเป็นระบบ เพ่ือง่ายต่อการจัดการเรียน การสอน และจัดท าสื่อการสอนให้มี
กิจกรรมร่วมกันระหว่างครูและนักรเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๘ 

 ๔.๒.๘  แนวทางการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี ด้านกระบวนการ 
             การเรียนการสอน 
ตารางท่ี ๔.๒๓ แนวทางการส่งเสริม ด้านกระบวนการการเรียนการสอน 

๓) แนวทางการส่งเสริม ด้านกระบวนการการเรียนการสอน 
              ๑.ครูผู้สอนต้องใช้เครื่องมือช่วยสอนที่ทันสมัย เช่น ใช้โสตทัศนูปกรณ์ ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน แนะการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
              ๒.ครูผู้สอนต้องให้ผู้เรียนรู้จักฝึกคิด และการฝึกอบรมเพ่ือความรู้ ที่สอดคล้องกับความ
เป็นจริงของวิถีชีวิต 
              ๓.ครูผู้สอนต้องสร้างศรัทธา สร้างความเชื่อมั่น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน 
              ๔.ฝึกทักษะการเลือกและตัดสินใจและลงมือปฏิบัติโดยครูให้ค าปรึกษาฉันกัลยาณมิตร 
 ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 
 
 จากตารางที่ ๔.๒๓ พบว่า แนวการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรีด้าน
กระบวนการเรียนการสอนนั้น ครูผู้สอนต้องใช้เครื่องมือช่วยสอนที่ทันสมัย เช่นใช้โสตทัศนูปกรณ์ใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แนะการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการศึกษาเพ่ือพัฒนามนุษย์
ตามด้วยหลักไตรสิกขาซึ่งประกอบด้วยการฝึกหัดอบรมควบคุมกายและวาจา การฝึกหัดคิดและอบรม
จิตใจ การฝึกหัดอบรมเพ่ือความรู้ ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงของวิถีชีวิต การจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่ดีสามารถช่วยส่งเสริม สร้างศักยภาพให้ผู้เรียนสามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆ ได้  
 ครูผู้สอนต้องสร้างศรัทธา สร้างความเชื่อมั่น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน จัดการสิ่ง  
แวดล้อมและบรรยากาศภายในห้องเรียนเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของบทเรียนและเสนอ
สถานการณ์ ปัญหาหรือกรณีตัวอย่างพร้อมทั้งแนะน าหลักธรรมที่สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
และฝึกทักษะการคิด โดยผู้เรียนแสวงและรวบรวมข้อมูลฝึกใช้วิธีคิดหลายๆ วิธีฝึกทักษะการเลือกและ
ตัดสินใจและลงมือปฏิบัติโดยครูให้ค าปรึกษาฉันกัลยาณมิตรการเรียนรู้แนวคิดใหม่ กระบวนการเรียน 
รู้แบบซึมซับ เน้นการเรียนรู้ความจริงของชีวิต ได้เผชิญสถานการณ์และปัญหา ได้ฝึกทักษะการคิด
และการปฏิบัติจนสามารถแก้ปัญหานั้นได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๙ 

 ๔.๒.๙ แนวทางการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี ด้านสื่ออุปกรณ์ 
                       การสอน 
ตารางท่ี ๔.๒๔ แนวทางการส่งเสริม ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน 

๔) แนวทางการส่งเสริม ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน 
              ๑.เจ้าส านักเรียนมีนโยบายให้ครูพระที่สอนพระปริยัติธรรมต้องจัดท าสื่ออุปกรณ์การสอน 
เพราะจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ 
              ๒.เจ้าส านักเรียนต้องส่งเสริมด้านงบประมาณท าสื่อการสอน จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้และ
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
              ๓.เจ้าส านักเรียนต้องส่งเสริมงบประมาณในการท าเสื่อที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน คือบท 
เรียนออนไลน์หรือ E-Leaning การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Learning) การเรียนออนไลน์          
(On-line Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมการเรียนด้วยวิดีโอผ่านออนไลน์ เป็นต้น 
 ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 
 
 จากตารางที่ ๔.๒๔ พบว่า แนวทางการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี 
ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน พระเทพชลธารมุนี มีนโยบายให้ครูพระที่สอนพระปริยัติธรรมต้องจัดท าสื่อ
อุปกรณ์การสอน เพราะจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ มีความเข้าใจ เกิดการเรียนรู้และช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการสอนจึงเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นความสนใจของ
ผู้เรียนช่วยสร้างความเข้าใจชัดเจนขึ้นและช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้นตลอด จนจ าได้นาน 
ดังนั้นครูพระที่สอนพระปริยัติธรรมจึงต้องจัดท าเสื่อการสอนด้วย เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน เป็นการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีแสวงหาความรู้ที่เข้าใจง่ายเรียนรู้ได้ง่าย และรวดเร็วช่วยให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงท าให้สิ่งที่เป็นนามธรรมเข้าใจยาก กลายเป็นรูปธรรม  
 สื่ออุปกรณ์การสอน มีหลายประเภท เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ กิจกรรมทุกอย่างที่ครูผู้  
สอนหรือผู้เรียนจัดท าขึ้นทั้งในและนอกห้องเรียนหรือสิ่งต่างๆ  ที่ใช้เป็นตัวกลางในกระบวนการถ่ายทอด         
ความรูปไปสู่ผู้เรียนตลอดทั้งเทคนิควิธีการรวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เกิดการ 
พัฒนาตลอดจนการด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ สื่อการสอนที่มีการใช้กันอย่างแพร่  
หลายในสมัยปัจจุบันมีหลายแนวทางด้วยกันที่สามารถน ามาเป็นเสื่อการสอนในทางพระพุทธศาสนา    
ได้เป็นอย่างดีและเป็นเสื่อที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน คือบทเรียนออนไลน์ หรือ E-Leaning จึงเป็นบท  
เรียนแห่งการเรียนรู้ที่ถ่ายทอดเนื้อหาสาระผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนด้วยซีดีรอม การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Learning) การเรียนออนไลน์ (On-line 
Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมการเรียนด้วยวิดีโอผ่านออนไลน์ เป็นต้น เป็นการเรียนรู้
ด้วยตัวเองที่ผู้เรียนอาจเลือกเรียนตามความสามารถและความสนใจ เป็นวิธีการที่ผู้สอน ผู้เรียน และ
เพ่ือนร่วมชั้นเรียนสามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียนใน
ชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยการติดต่อสื่อสารในรูปแบบของ E-mail, Webboard, Chat ในปัจจุบันถือได้
ว่ามีแพร่หลายอยู่ในโลกโซเชียล Social สามารถจะดูได้ตลอดเวลา ดังนั้นถ้าผู้บริหารการคณะสงฆ์จะ
ใช้เป็นเสื่อในการสอนพระปริยัติธรรมก็สามารถท าได้ ถ้ามีการจัดท าให้ใช้เป็นเสื่อในการสอนได้ ถือได้
ว่าการศึกษาของคณะสงฆ์ได้เก้าเข้าสู่การศึกษาพระปริยัติธรรมยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 



๒๐๐ 

 ๔.๒.๑๐ แนวทางการส่งเสรมิการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี ด้านวัดผลและ 
                                  ประเมินผล 
ตารางท่ี ๔.๒๕ แนวทางการส่งเสริม ด้านวัดผลและประเมินผล 

๕) แนวทางการส่งเสริม ด้านวัดผลและประเมินผล 
              ๑.เจ้าส านักเรียนต้องส่งเสริมอุปกรณ์การเรียนการสอนให้พร้อมที่สุด การวัดผลและ
ประเมินผล จึงจะได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุดอันเป็นตัวบ่งชี้ถึงผลผลิตของการศึกษา 
              ๒.เจ้าส านักเรียนต้องส่งเสริมด้านที่อยู่อาศัยของผู้เรียนให้มีคุณภาพเพ่ือผู้ เรียนจะมีสมาธิ
ในการศึกษาเล่าเรียน มีความก้าวหน้าทั้งด้านความรู้  
              ๓.เจ้าส านักเรียนต้องเข้มงวดกับครูผู้สอนให้เอาใจใส่ในด้านการสอนให้มากที่สุด เพ่ือผลิต
บุคลากรทางศาสนาให้มีคุณภาพ 
 ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 
 
  จากตารางที่ ๔.๒๕ พบว่าแนวทางการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรีด้าน
วัดผลและประเมินผล เป็นกระบวนการที่ส าคัญอีกข้ันตอนหนึ่งที่เก่ียวเนื่องจากการเรียนการสอน โดย
ใช้เครื่องมือทางการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มีกฎเกณฑ์อันเป็นกระบวนการที่บ่งชี้ถึงผลผลิตของ
กระบวนการที่จะได้มาซึ่งข้อมูลตามจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลการเรียน 
รู้เป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีจะช่วยตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียนว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทั้งด้านความ  
รู้ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการสอนการเรียนรู้หรือไม่เพียงใด ผลการประเมินจะช่ วย
ให้ครูผู้สอนรู้ข้อบกพร่องหรือความก้าวหน้าของผู้เรียนท าให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้และวิธีการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมได้ 
  การวัดและประเมินผลเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอน
ของผู้เรียนในการศึกษาระดับต่างๆ ในการตัดสินใจของครูผู้สอนและผู้เรียนเพื่อใช้ปรับปรุงวิธีการสอน 
การแนะแนวเพ่ือพัฒนาการความก้าวหน้าและความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งข้อมูลที่เป็น          
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ การวัดและประเมินผล
เป็นยังเป็นเครื่องมือให้กับเจ้าอาวาสหรือเจ้าส านักเรียนได้ตรวจสอบคุณภาพครูผู้สอนด้วยในการเอา
ใจใส่ในกระบวนการสอนหรือไม่ เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าด้านการเรียนรู้ของครูผู้ 
สอนและผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจะท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการเรียนการสอนทราบทั้งผลการ
สอนของผู้สอนทราบผลการเรียนของผู้เรียน และผลสัมฤทธิ์ของการวัดผลและประเมินผล จะเป็นตัว
บ่งชี้คุณภาพของผู้สอนและผู้บริหารด้วยว่าเป็นอย่างไร และน าเอาผลที่ได้จากการวัดการประเมินผล
ไปปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 
 
๔.๓ รูปแบบการส่งเสริมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของจังหวัดชลบุรี 
 ๔.๓.๑ รูปแบบด้านหลักสูตร 
  หลักสูตรเป็นหัวใจที่ส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาจะประสบความ 
ส าเร็จไม่ได้หากขาดหลักสูตรที่ดี หลักสูตรเป็นเหมือนเข็มทิศก าหนดทิศทางส าหรับครูเพ่ือใช้เป็นแนว   
ทางในการจัดการเรียนการสอนดังนั้นการเข้าใจหลักสูตรในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาเป็น



๒๐๑ 

กรอบและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในส านักเรียนพระปริยัติธรรม จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ถือเป็นความจ าเป็น และข้อบังคับท่ีทุกส่วนของระบบการศึกษาต้องจัดด าเนินการให้เป็นไปตามจุดมุ่ง 
หมายนั้น อีกนัยหนึ่งหลักสูตรนับเป็นแม่บทของการจัดการศึกษา ในระบบการศึกษาของคณะสงฆ์มี
หลักสูตรที่คณะสงฆ์ใช้ศึกษามาเป็นล าดับ ได้แก่หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี หลักสูตรนักธรรมชั้นโท และ
หลักสูตรนักธรรมชั้นเอก ซึ่งเป็นการศึกษาในระดับต้นเพ่ือให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาเล่าเรียนหลัก
ของพระธรรมวินัย มีดังนี้ 
 
 ๔.๓.๒ หลักสูตรการศึกษานักธรรมช้ันตรี ที่ใช้ในการศึกษาปัจจุบัน 
  ๑. วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิตเล่ม ๑ ให้นักเรียนแต่งอธิบาย
ให้สมเหตุสมผลอ้างสุภาษิตอ่ืนมาประกอบด้วย ๑ สุภาษิตบอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้นด้วยสุภาษิต  
ที่อ้างมานั้นต้องเรียงเชื่อมความให้ติดต่อสมเรื่องกับกระทู้ตั้ง ชั้นนี้ก าหนดให้เขียนลงในใบตอบตั้งแต่ 
๒ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป 
  ๒. วิชาธรรม ใช้หนังสือนวโกวาทแผนกธรรมวิภาค และคิหิปฏิบัติ 
  ๓. วิชาพุทธ ใช้หนังสือพุทธประวัติเล่ม ๑-๒-๓ปฐมสมโพธิ พระนิพนธ์สมเด็จพระสังฆราช 
(ปุสฺสเทว) ศาสนพิธี เล่ม ๑ 
  ๔. วิชาวินัย ใช้หนังสือนวโกวาท แผนกวินัยบัญญัติ, วินัยมุขเล่ม ๑ 
 
  ๔.๓.๓ หลักสูตรการศึกษานักธรรมช้ันโท ที่ใช้ในการศึกษาปัจจุบัน 
 ๑. วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิตเล่ม๒ ให้นักเรียนแต่งอธิบาย
เป็นท านองเทศนาโวหาร อ้างสุภาษิตอ่ืนมาประกอบไม่น้อยกว่า ๒ สุภาษิตและบอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่ง 
สุภาษิตนั้นด้วยห้ามอ้างสุภาษิตซ้ าข้อกันแต่ซ้ าคัมภีร์ได้ไม่ห้าม สุภาษิตท่ีอ้างมานั้นต้องเรียงเชื่อมความ 
ให้ติดต่อสมเรื่องกับกระทู้ต้ัง ชั้นนี้  ก าหนดให้เขียนลงในใบตอบ ตั้งแต ่๓ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป 
 ๒. วิชาธรรม แก้ปัญหาธรรมวิภาคพิสดารออกไป ใช้หนังสือธรรมวิภาค ปริเฉทที ่๒ 
 ๓. วิชาพุทธ แก้ปัญหาอนุพุทธประวัติ  ใช้หนังสืออนุพุทธประวัติ และพุทธานุพุทธประวัติ 
อันกล่าวเฉพาะประวัติพระสาวก สังคีติกถา ปฐมสมโพธิกถาพระนิพนธ์สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว) 
และศาสนพิธี เล่ม ๒ ขององค์การศึกษา 
 ๔. วิชาวินัย แก้ปัญหาวินัยให้พิสดารออกไปใช้หนังสือวินัยมุข เล่ม ๑-๒  ผู้จะเข้าสอบประโยค 
นักธรรมชั้นโท ต้องได้ประโยคนักธรรมชั้นตรีในสนามหลวงมาแล้ว 
 
 ๔.๓.๔ หลักสูตรการศึกษานักธรรมช้ันเอก ที่ใช้ในการศึกษาปัจจุบัน 
  ๑. วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๓ ให้นักเรียนแต่ง
อธิบายเป็นท านองเทศนาโวหาร อ้างสุภาษิตอ่ืนมาประกอบไม่น้อยกว่า ๓ สุภาษิตและบอกชื่อคัมภีร์
ที่มาแห่งแห่งสุภาษิตนั้นด้วย ห้ามอ้างสุภาษิตซ้ าข้อกัน แต่จะซ้ าคัมภีร์ได้ ไม่ห้าม สุภาษิตที่อ้างมานั้น 
ต้องเรียงเชื่อมความให้ติดต่อสมเรื่องกับกระทู้ตั้ง ชั้นนี้ก าหนดให้เขียนลงในใบตอบตั้งแต่ ๔ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป 
  ๒. วิชาธรรมแก้ปัญหาธรรมโดยปรมัตถเทศนา ใช้หนังสือธรรมวิจารณ์ส่วนปรมัตถปฏิปทา
และสังสารวัฏ สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน มหาสติปัฏฐาน คิริมานนทสูตร 
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 ๓. วิชาพุทธ แก้ปัญหาพุทธานุพุทธประวัติกับข้อธรรมในท้องเรื่องนั้นใช้หนังสือพุทธประ 
วัติ เล่ม ๑-๒-๓ ปฐมสมโพธิ พระนิพนธ์สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว) พุทธานุพุทธประวัติ อนุพุทธ
ประวัติ พระปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
  ๔. วิชาวินัยแก้ปัญหาวินัยมีสังฆกรรมเป็นต้นใช้หนังสือวินัยมุขเล่ม ๓ และพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ ผู้จะเข้าสอบประโยคนักธรรมชั้นเอกต้องได้ประโยคนักธรรมชั้นโทในสนามหลวงมาแล้วการ 
 ประมวลประสบการณ์ทุกชนิดที่ครูสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองให้สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุขและเจริญงอกงาม จากความหมายของหลักสูตรข้างต้นอาจจะ
สรุปได้ว่า หลักสูตร หมายถึงแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเป็นแนว 
ทางในการพัฒนาผู้เรียนให้ได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆ ตามท่ีโรงเรียนก าหนดความมุ่งหมายไว้เพ่ือให้เป็นคนดี 
และคนเก่งสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขการจัดการศึกษาจะบรรลุตามเปูาหมาย
ตามท่ีตัง้ไว้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องอาศัยการมีหลักสูตรที่ดีเหมาะสมกับตัวผู้เรียนหากขาดหลักสูตร
ที่ดีและเหมาะสมก็เป็นการยากที่จะจัดการศึกษาให้ประสบความส าเร็จได้ ฉะนั้นหลักสูตรจึงเป็นหัวใจ
ที่ส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้การจัดการศึกษาด าเนินไปข้างหน้าสู่เปูาหมายได้อย่างราบรื่นโดยมีหลักการดังนี้   
  ๑. หลักสูตรเป็นแผนปฏิบัติงานหรือเครื่องชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานของครูเพราะหลัก 
สูตรจะก าหนดจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลไว้เป็น
แนวทาง  
  ๒. หลักสูตรเป็นข้อก าหนดแผนการเรียนการสอน อันเป็นส่วนรวมของประเทศเพ่ือน าไป        
สู่ความมุ่งหมายตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  
  ๓. หลักสูตรเป็นเอกสารทางราชการ เป็นบัญญัติของรัฐบาล เพ่ือให้บุคคลที่ท าการเกี่ยว 
ข้องกับการศึกษาปฏิบัติตาม  
  ๔. หลักสูตรเป็นเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เพ่ือควบคุมการเรียนการสอน ในสถาบันการ 
ศึกษาระดับต่างๆ และยังเป็นเกณฑ์มาตรฐานอย่างหนึ่งในการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร อาคาร
สถานที ่วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ของการศึกษาของรัฐให้แก่สถานศึกษาด้วย  
  ๕. หลักสูตรเป็นแผนการด าเนินงานของผู้บริหารการศึกษา ที่จะอ านวยความสะดวกและ
ควบคุมดูแลติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลด้วย  
  ๖. หลักสูตรจะก าหนดแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกงาม และพัฒนาการของ
ผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 ๗. หลักสูตรจะก าหนดลักษณะและรูปร่างของสังคมในอนาคตได้ว่าจะเป็นไปในรูปแบบใด  
  ๘. หลักสูตรจะก าหนดแนวทางให้ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ความประพฤติ ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ที่ได้ผล  
  ๙. หลักสูตรจะเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความเจริญของประเทศเพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือในการ 
พัฒนาคน ประเทศใดที่มีการจัดการศึกษาโดยมีหลักสูตรที่เหมาะสม ทันสมัย มีประสิทธิภาพทันต่อ
เหตุการณ ์และการเปลี่ยนแปลงย่อมได้ก าลังคน ที่มีประสิทธิภาพสูง 
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  ๔.๓.๕ รูปแบบด้านครูผู้สอน 
 รูปแบบด้านครูผู้สอนคือการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมในการจัดการเรียนการสอนพระ
ปริยัติธรรม ของส านักศาสนศึกษาในเขตปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี นั้นประกอบด้วย  
   รูปแบบที่ ๑ การสร้างและพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนให้มีสุขภาพและคุณภาพทางการ
จัดการเรียนการสอน คือ ครูผู้สอน เจ้าส านักศาสนศึกษา และนักเรียนมีให้มีสุขภาพกายและจิตที่ดี
เพ่ือให้ได้ผลผลิต คือรูปแบบในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ในการจัดการเรียนการสอนพระ
ปริยัติธรรม แผนกธรรมของส านักศาสนศึกษาในเขตปกครองคณะของสงฆ์จังหวัดชลบุรีนั้นผลผลิต 
คือ ๑. ผู้บริหารและครูผู้สอนมีคุณวุฒิและคุณธรรมสูงขึ้น และ ๒. นักเรียนจบการศึกษาทางธรรมเพ่ิม
มากขึ้น กลยุทธ์ คือ ๑. บุคลากรมีศักยภาพสูง ๒. จ านวนผู้สอบผ่านมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน  
   รูปแบบที่ ๒ การพัฒนามาตรฐานส านักศาสนศึกษาจังหวดชลบุรีให้เข้มแข็งและมี
คุณภาพเปูาประสงค์ คือ ระบบการศึกษาที่มีเอกลักษณ์ และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมผลคือ
ส านักศาสนศึกษามีการจัดการศึกษาที่ได้คุณภาพ และมีมาตรฐาน กลยุทธ์ คือ ๑. ความเป็นผู้บริหาร
มืออาชีพ ๒. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  
   รูปแบบที่ ๓ การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพเปูาประสงค์ 
คือให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าศาสตร์ทางด้านพระพุทธศาสนาแบบครบวงจร ผลคือ ๑. มี
หนังสือและต าราเรียนทางด้านพระพุทธศาสนาเพ่ิมมากข้ึน ๒. มีแหล่งเรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา
เพ่ิมมากข้ึนคือ ๑. มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๒. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย   
    รูปแบบที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมมีเปูาหมาย
คือ เป็นสังคมต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม และเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก ผลผลิต คือ ๑. มีผู้
จบการศึกษาที่มีภูมิรู้และภูมิธรรมสูง ๒. มีสังคมต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม กลยุทธ์ คือ ๑. การ
เรียนการสอนที่เข้มแข็ง ๒. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 ๔.๓.๖ รูปแบบด้านกระบวนการเรียนการสอน 
    กระบวนการเรียนการสอนในปัจจุบันที่มีปรากฏการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมอยู่ใน
เกณฑ์ดีท่ีส าคัญการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ มีหลักสูตรที่ศึกษาวิชาพระพุทธศาสนานักธรรมเป็นจุด
แข็งที่เหมาะส าหรับการศึกษาพระปริยัติธรรมท าให้ผู้ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วจะต้องศึกษา
ในเบื้องต้นคือหลักสูตรนักธรรมชั้นตรี โท เอก เป็นล าดับต่อไปการศึกษาพระปริยัติธรรมต้องปฏิบัติ
ตามนโยบายของแม่กองสนามหลวง ท าตามโครงสร้างที่มีมาถ้าทางวัดจะจัดท าคู่มือการสอนขึ้นมาก็
ต้องให้สนองและสนับสนุนกับหลักสูตรของแม่กองสนามหลวง ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานผู้บริหารคณะ
สงฆ์ซึ่งจะท าให้การเรียนการสอนเป็นไปในทางเดียวกัน และการท าความเข้าใจง่ายขึ้น การศึกษาพระ
ปริยัติธรรมเป็นนโยบายของแม่กองธรรมสนามหลวง ก าหนดให้ส าเรียนพระปริยัติธรรมท าตาม
โครงสร้างที่ให้มาถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนใดต้องเป็นทางแม่กองธรรมเท่านั้น  
  ทางส านักเรียนจะท าได้ที่เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนและคู่มือการเรียนหนังสือเรียนหลัก       
สูตรพระปริยัติธรรมที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายมากกว่า การศึกษาพระปริยัติธรรม มีกฎระเบียบบังคับอยู่
แล้วถ้ามีบุญอยู่หลายพรรษาต้องเรียนจบนักธรรมชั้นเอก ถ้าไม่เรียนนักธรรมหรือสอบนักธรรมไม่ได้
เป็นพระสังฆาธิการไม่ได้ ส่วนจังหวัดชลบุรีต้องเป็นนักธรรมเอกจึงจะเป็นเจ้าอาวาสได้ถ้าไม่มีนักธรรม
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เลย แม้แต่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็ให้เป็นไม่ได้ ส าหรับผู้ที่มีความสนใจจะศึกษาบาลีต่อก็สามารถเรียนต่อไป
ได้ โดยอาศัยนักธรรมชั้นตรี สามารถมีสิทธิเข้าสอบได้ถึง ป.ธ.๓ ถ้าสอบได้นักธรรมชั้นโท ก็มีสิทธิเข้า
สอบได้ถึง ป.ธ.๔-๖ ถ้าสอบได้นักธรรมชั้นเอก ก็มีสิทธิเข้าสอบ ป.ธ.๘-๙ ฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าหลักสูตร
นักธรรมบาลีนี้เกี่ยวเนื่องกันโดยมีนักธรรมเป็นฐานพ้ืนความรู้ ให้ผู้เรียนบาลีมีสิทธิขอเข้าสอบได้ 
  ในกระบวนการเรียนการสอน กับกระบวนการสอบจะสวนทางกัน ในขณะที่กระบวนการ
สอบใช้เทคโนโลยีต้องใช้รหัสเปิดข้อสอบต่างๆ ตอนนี้ก้าวหน้าไม่เหมือนกับเมื่อก่อนต้องเปิดซองข้อ 
สอบไม่ต้องไปรับมาเป็นทอดๆ รับมาล่วงหน้า มีรหัสผ่านพิมพ์ออกมาถ่ายเอกสาร ระบบการสอบ
ทันสมัย ปูองกันการทุจริต แต่ระบบการสอบกับสอนนี้จะสวนทางกัน ใช้นวัตกรรมไปคนละเรื่องตอน 
นี้ต้องเปิดอินเตอร์เน็ต พิมพ์ข้อสอบมาล่วงหน้า ๑ ชั่วโมง ครึ่งชั่วโมง ไม่ใช่ว่าเอาข้อสอบใส่ซองแล้วมา 
เก็บไว้ที่เจ้าคณะจังหวัด ต้องพิมพ์ก่อนหน้านั้น ๑ ชั่วโมง กระบวนการสอบมีระบบดี แต่กระบวนการ
สอนยังธรรมดาอยู่ ต้องปรับให้คู่กันไปทั้งกระบวนการสอนและกระบวนการสอบ ทุกภาคทุกจังหวัดได้
สนองนโยบายของแม่กองสนามหลวง ให้นโยบายมาส่งเสริมให้แต่ละส านักแต่ละวัดได้มีการเรียนการ
สอนพระปริยัติธรรม และมีนโยบายแน่นอน นี้คือจุดแข็งที่มีการส่งเสริม มีการปฏิบัติการในเรื่องของ
การปฏิบัติยังไม่ได้ประสิทธิผลเท่าท่ีควร แต่นโยบายชัดเจนเพราะฉะนั้นทางคณะสงฆ์ต้องให้ความร่วม 
มือทุกระดับ ทั้งระดับวัด ระดับเจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ และเจ้าคณะจังหวัด ต้องให้ความร่วม   
มือเอาจริงเอาจังมากข้ึน จึงจะมีประสิทธิผลตามมาตรฐาน 
 
  ๔.๓.๗ ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน 
  สื่อการเรียนการสอน เป็นตัวกลางซึ่งมีความส าคัญในกระบวนการเรียนการสอน มีหน้าที่
เป็นตัวน าความต้องการของครูไปสู่¬ตัวนักเรียนอย่างถูกต้องและรวดเร็วเป็นผลให้นักเรียน
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สื่อการสอนได้
น าไปใช้ในการเรียนการสอนตลอด และยังได้รับการพัฒนาไปตามการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ซึ่งก้าวหน้าไปไม่หยุดยั้ง สื่อการศึกษาการเรียนการสอนด้วยชื่อต่างๆ เช่น อุปกรณ์การ
สอน โสตทัศนูปกรณ์ เทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา เป็นต้นสื่อการเรียน
การสอนนับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญมากประการหนึ่ง ในกระบวนการเรียนการสอน นอกเหนือจาก
ตัวผู้สอนผู้เรียน และเทคนิควิธีการต่างๆ บทบาทของสื่อการเรียนการสอนก็คือเป็นตัวกลางหรือ
พาหนะหรือเครื่องมือหรือช่องทางที่ใช้น าเรื่องราวข้อมูลความรู้หรือสิ่งบอกกล่าวของผู้ส่งสารหรือ
ผู้สอนไปสู่ผู้รับหรือผู้เรียนเพ่ือท าให้การเรียนรู้หรือการเรียนการสอนบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
หรือจุดมุ่งหมายที่วางไว้ได้เป็นอย่างดี   
  สื่อ หมายถึง ตัวกลางที่ใช้ถ่ายทอดหรือน าความรู้ในลักษณะต่างๆ จากผู้ส่งไปยังผู้รับให้
เข้าใจความหมายได้ตรงกันในการเรียนการสอนสื่อที่ใช้เป็นตัวกลางน าความรู้ในกระบวนการสื่อความ  
หมายระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเรียกว่าสื่อการเรียนการสอน ในทางการศึกษามีค าที่มีความหมายแนว
เดียวกันกับสื่อการเรียนการสอนเช่นสื่อการสอน สื่อการศึกษา อุปกรณ์ช่วยสอน เป็นต้นในปัจจุบัน
นักการศึกษามักจะเรียกการน าสื่อการเรียนการสอนชนิดต่างๆ มารวมกันว่าเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ซึ่งหมายถึงการน าเอาวัสดุอุปกรณ์และวิธีการมาใช้ร่วมกันอย่างมีระบบในการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าเรียนบทเรียนที่ชัดเจน เกิดการเรียนรู้และจดจ า
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ได้ นอกจากนี้สื่อการเรียนการสอนยังเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การเรียนการสอน
ด าเนินไปได้ด้วยดี และมีประสิทธิภาพ เพราะสื่อการเรียนการสอนสามารถท าให้เกิดประสบการณ์ใน
การเรียนรู้อย่างมีความหมาย สามารถเพ่ิมความเป็นรูปธรรมและความเป็นจริงต่อการเรียนสามารถ
น าเรื่องราวหรือสิ่งต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลเข้ามาในห้องเรียนได้   
  จากที่กล่าวมาในเบื้องต้นสรุปได้ว่า สื่อการเรียนการสอน หมายถึง สิ่งที่สื่อไปยังผู้เรียนไม่
ว่าจะเป็นวัตถุ สิ่งของภาพ เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อประเภทโสตทัศนูปกรณ์ รวมถึงตัวบุคคล และวิธีการ  
การถ่ายทอด เพ่ือให้การเรียนการสอนด าเนินไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ให้ช่วยให้กระบวนการเรียนรู้
ด าเนินไปสู่เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
  ๔.๓.๘ ด้านการวัดผลและการประเมินผล 
 การวัดผลและประเมินผล เป็นกระบวนการที่ท าให้ทราบถึงการพัฒนาการของผู้เรียนว่า      
เป็นอย่างไรมีจุดบกพรองตรงไหนมากน้อยเพียงไร รวมทั้งตัวผู้สอนด้วยเพ่ือจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีมี
ประสิทธิภาพ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่เพียงใด ในอดีตการวัดผลประเมินผลส่วนใหญ่ให้ความ 
ส าคัญกับการใช้ข้อสอบ ซึ่งไม่สามารถสนองเจตนารมณ์ของการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนคิดลงมือ 
ปฏิบัติด้วยกระบวนการหลากหลายเพื่อสร้างองค์ความรู้๒๙๘  
  ผู้สอนต้องตระหนักว่าการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลเป็นกระบวนเดียวกัน
และจะต้องวางแผนไปพร้อมๆ กันการเรียนการสอนที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความสามารถ
ของผู้เรียนและเป็นตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการด าเนินการตามแนวทางของหลักสูตรครูมีหน้าที่โดยตรง
ที่ต้องท าการทดสอบตามลักษณะการจัดประสบการณ์และเนื้อหาวิชาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ๒๙๙ 
  แล้วน าผลไปพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น การวัดผลประเมินจึงเป็น
กระบวนการต่อเนื่องของการเรียนการสอนเพ่ือช่วยให้ครูได้ทราบความสามารถของแต่ละคนเพ่ือเป็น
ข้อมูลในการพิจารณาตัดสินว่าจะมีความสามารถเพียงพอในการศึกษาต่อหรือไม่หากไม่ดีพออาจท า
การปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได้๓๐๐ 
 จุดประสงค์ของการวัดผลและประเมินผล เพื่อตัดสินความสามารถเพ่ือดูว่าตั้งแต่ต้นจนถึง
บัดนี้ นักเรียนมีความสามารถตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมต่างๆ มากน้อยเพียงใด เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ส าหรับน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การพิจารณาในการที่จะตัดสินว่าสิ่งใดดีหรือเลว ใช้ได้หรือใช้ไม่ ได้
นั้นจะต้องมีหลัก หรือบรรทัดฐานที่ต้องการโดยน าผลการวัดนั้นมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ที่ก าหนดไว้ 
หรือมาตรฐานที่ต้องการเกณฑ์การพิจารณาในการประเมินผลการศึกษานั้น๓๐๑  

                                                           

  ๒๙๘สัมภาษณ์ พระครูทัสนียคุณากร (วรรณะ ตนฺติปาโล). เจ้าคณะอ าเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี ,  ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑.  
  ๒๙๙สัมภาษณ์ พระครูวิสารทสตุากร (รัตนะ อตตฺสาโร). เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร จังหวัดชลบุรี ,  ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
  ๓๐๐สัมภาษณ์ พระมหาภูวนาถ อาภากโร. รองเจ้าคณะอ าเภอบ่อทอง เจ้าอาวาสวัดคลองมือไทร จังหวัด   
ชลบุร,ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑.    
   ๓๐๑สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมรส, ดร. (ชัยยุทธ อสิญาโณ). ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส
วัดนอก จังหวัดชลบุรี, ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑.      
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  จุดมุ่งหมายของการศึกษาในการตัดสินใจการชี้ขาดหรือสรุปผลการเปรียบเทียบระหว่าง
ผลการปฏิบัติซึ่งได้รับจากการวัดกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ว่า สูงต่ ากว่ากันขนาดไหน ทั้งนี้การตัดสินใจที่ดี
ต้องอาศัยการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ทุกแงมุม และการกระท าทุกอย่างยุติธรรมโดยอาศัยสภาพ และ
ความเหมาะสมต่างๆ ประกอบหรือต้องมีคุณธรรมที่ดี๓๐๒ 
  การวัดผลหรือการสอบนักธรรมสนามหลวงมีแม่กองธรรม ปัจจุบัน (พระพรหมโมลี  วัด
ปากน้ า) เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการออกปัญหาส่วนการด าเนินการในการสอบในต่างจังหวัด แม่กอง
ธรรมได้มอบให้เจ้าคณะภาคต่างๆ แต่งตั้งกรรมการน าข้อสอบจากส่วนกลางไปยังสนามสอบทุกแห่ง 
โดยเปิดสอบในละชั้น แล้วน าใบค าตอบมาส่งแม่กองธรรม เพ่ือด าเนินการตรวจในส่วนกลางตามที่แม่
กองธรรมก าหนดให้เป็นสถานที่สอบการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนเฉพาะวิชาพระปริยัติ
ธรรมได้ให้เกณฑ์คะแนนเป็นตัวเลขในการตรวจข้อสอบนักธรรมสนามหลวงใช้เกณฑ์คะแนนเป็น
ตัวเลขในการตรวจประโยคของสนามหลวงซึ่งตั้งปัญหาให้นักเรียนตอบเพ่ือให้เกณฑ์คะแนนในการ
ตรวจ๓๐๓ 
 สรุป การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี 
ส าหรับพระภิกษุสามเณร เป็นส่งเสริมความรู้แก่พระภิกษุสามเณร ที่เป็นผู้น าของเหล่าพุทธบริษัทเป็น
การยกย่องเชิดชูเกียรติของพระภิกษุสามเณรให้มีความรู้ทางด้านพระปริยัติธรรม ในปัจจุบันได้มีคณะ
สงฆ์ให้การรับรองให้การยกย่องสถานภาพของพระภิกษุสามเณรที่มีความรู้ในพระปริยัติธรรมเป็นกรณี
พิเศษเมื่อประชาชนชาวไทย นิยมให้บุตรหลานบวชเรียนเป็นพระภิกษุสามเณรในวัดจนกลายเป็น
ประเพณีในที่สุดการจัดการศึกษานั้นมีจุดมุ่ง หมายคือเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลักสูตรที่ใช้ในอดีตคือ
พระไตรปิฎกส่วนในปัจจุบันมีงานวิจัยชี้ให้เห็นถึงปัญหาและรูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยเฉพาะ
โครงสร้างการบริหารงานวิชาการที่เกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษา ด้านหลักสูตร ด้านผู้สอน ด้าน
กระบวนการการเรียนการสอน ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน ด้านวัดผลและประเมินผล และผลการเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกธรรมหรือความคิดเห็นที่ต้องการให้มีการปรับปรุงการเรียนการสอนพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรม ของพระภิกษุสามเณรต่อไป 
 การจัดการศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี มีความพร้อมในการจัดการศึกษา
ในทุกๆ ด้านทั้งในด้านอาคารสถานที่ ด้านบุคลากรทางการศึกษา ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนตลอด                    
ถึงการสนับสนุนในด้านต่างๆ การจัดการเรียนการสอนที่เป็นจุดแข็งส่วนในการประเมินผลการเรียนนั้น 
คณะสงฆ์จัดให้มีการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยมุ่งเน้นที่ความจ าและความความเข้าใจสถานศึกษา
ตั้งอยู่ใจกลางของความเจริญ สิ่งอ านวยความสะดวกหลายอย่าง อาทิแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในภายนอก                     
ความทันสมัยของสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม จุดแข็งของการจัดการศึกษาก็คือเรามีวิชาเรียนที่ เกี่ยว  
กับการท าให้คนเป็นผู้ประเสริฐ ท าคนให้เป็นคนดีในสังคม คณะสงฆ์เรามีต าราเรียนที่แก้ไขชีวิต แก้ไข 
ปัญหาทางใจให้เขาได้ ตามวัตถุประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงตรัสแก่
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา การที่คณะสงฆ์ให้ความส าคัญและยกระดับการศึกษาพระปริยัติธรรม
                                                           

  ๓๐๒สัมภาษณ์ พระครูวิมลธรรมสถิต (โสน ฐานวโร). เจ้าอาวาสวัดหนองชันจันทนาราม จังหวัดชลบุรี, 
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑.   
  ๓๐๓สัมภาษณ์ พระมหาคมสันต์ ชินวโร. เจ้าคณะอ าเภอเกาะจันทร์ เจ้าอาวาสบ่อทองราษฎร์บ ารุง 
จังหวัดชลบุรี, ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๒๐๗ 

อันเป็นหัวใจส าคัญยิ่งของพระพุทธศาสนา เป็นหลักสูตรแรกแห่งการเรียนรู้หลักธรรมค าสอนในทาง
พระพุทธศาสนา นับว่าเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา และผู้ที่
ศึกษาเล่าเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอัน  
อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาไว้ได้คณะสง ฆ์
จังหวัดชลบุรี มีความพร้อมในด้านต่างๆ มีเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์และญาติโยมสาธุชน ตลอดทั้งคหบดี 
ผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา พร้อมจะอนุโมทนาส่งเสริมกิจกรรมในด้านการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมของคณะสงฆ์ หรือส่งเสริมสนับสนุนพระภิกษุสามเณรเพ่ือให้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยและ
ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
 
๔.๔ ผลการวิเคราะห์จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ  
 ๑) จุดแข็ง 
  ผู้วิจัยได้ท าการสนทนากลุ่มเฉพาะ เพ่ือให้ได้ข้อมูลในประเด็นสภาพและปัญหาการส่งเสริม
การศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้สรุปผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะโดยผู้วิจัยสามารถ
อธิบายด้วยการจัดล าดับความเหมาะสม ดังต่อไปนี้ 
    ๑. ในปัจจุบันที่มีปรากฏการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลี อยู่ใน
เกณฑ์ด ีที่ส าคัญการจัดการศึกษาของคณะสงฆมี์หลักสูตรที่ศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาทั้งนักธรรมบาลี 
เป็นจุดแข็งที่เหมาะส าหรับการศึกษาพระปริยัติธรรมท าให้ผู้ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วจะต้อง
ศึกษาในเบื้องต้นคือหลักสูตรนักธรรมชั้นตรี โท เอก และบาลีเป็นล าดับต่อไปการศึกษาพระปริยัติธรรม
ต้องปฏิบัติตามนโยบายของแม่กองธรรมสนามหลวง ท าตามโครงสร้างที่มีมา ถ้าทางวัดจะจัดท าคู่มือ
การสอนขึ้นมาก็ต้องให้สนองและสนับสนุนกับหลักสูตร นักธรรมชั้นตรี โท เอก และบาลี ของแม่กอง
ธรรมสนามหลวง ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานผู้บริหารคณะสงฆ์ซึ่งจะท าให้การเรียนการสอนเป็นไปในทาง
เดียวกัน และการท าความเข้าใจง่ายขึ้น๓๐๔ 
   ๒. หลักสูตร การศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นนโยบายของแม่กองธรรมสนามหลวง ท าตาม
โครงสร้างที่ให้มา ถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนคงเป็นทางแม่กองธรรม ทางวัดจะท าเกี่ยวกับสื่อการเรียน
การสอนและคู่มือการเรียนหนังสือเรียน หลักสูตรพระปริยัติธรรมและสูตรบาลีไวยากรณ์ อ่านแล้ว
เข้าใจง่ายมากกว่า แต่ถ้าต้องการเสริมที่นอกเหนือจากหลักสูตร คือการให้เรียนหลักสูตรอ่ืนเพ่ิมเติม 
เช่นหลักสูตรประกาศนียบัตร เป็นต้น๓๐๕ 
  ๓. หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม มีกฎระเบียบบังคับอยู่แล้วถ้ามีบุญอยู่หลายพรรษา
ต้องเรียนจบนักธรรมชั้นเอก ถ้าไม่เรียนนักธรรมหรือสอบนักธรรมไม่ได้เป็นพระสังฆาธิการไม่ได้ ส่วน

                                                           

  ๓๐๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. (โชว์ ทสฺสนีโย). อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์, ๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
  ๓๐๕สนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๒๐๘ 

จังหวัดชลบุรีต้องเป็นนักธรรมเอกจึงจะเป็นเจ้าอาวาสได้ ถ้าไม่มีนักธรรมเลย แม้แต่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็
ให้เป็นไม่ได้ ส าหรับผู้ที่มีความสนใจจะศึกษาบาลีต่อก็สามารถเรียนต่อไปได้ โดยอาศัยนักธรรมชั้นตรี 
สามารถมีสิทธิเข้าสอบได้ถึง ป.ธ.๓ ถ้าสอบได้นักธรรมชั้นโท ก็มีสิทธิเข้าสอบได้ถึง ป.ธ.๔-๖ ถ้าสอบได้
นักธรรมชั้นเอก ก็มีสิทธิเข้าสอบ ป.ธ.๘-๙ ฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าหลักสูตรนักธรรมบาลีนี้เกี่ยวเนื่องกันโดย
มีนักธรรมเป็นฐานพ้ืนความรู้ ให้ผู้เรียนบาลีมีสิทธิขอเข้าสอบได้๓๐๖  
   ๔. ในการสอนธรรม มีส านักเรียนมากมาย ช่วงนี้เป็นยุคของความเจริญ วัดที่อยู่ห่างไกล 
การคมนาคมขนส่งสะดวกฉะนั้นโอกาสที่จะได้มาเรียนจากผู้สอนที่ดีๆ ส านักที่ดีมีโอกาสมากขณะเดียว 
กันถ้าพูดถึงระบบการเรียนการสอน บางส านักยังใช้วิธีเดิมๆ อยู่ไม่ใช้เทคโนโลยีไม่ใช้สื่อแต่ละส านัก
มาตรฐานจะแตกต่างกัน ส านักเรียนใหญ่ๆ จะมีผู้สอนที่มีคุณวุฒิสูงจะดีกว่าส านักเล็กๆ จะเป็นมาตร  
ฐานดูแล้วหน้าเชื่อถือ๓๐๗  
  ๕. ในกระบวนการเรียนการสอน กับกระบวนการสอบจะสวนทางกัน ในขณะที่กระบวน  
การสอบใช้เทคโนโลยีต้องใช้รหัสเปิดข้อสอบต่างๆ ตอนนี้ก้าวหน้าไม่เหมือนกับเมื่อก่อนต้องเปิดซอง
ข้อสอบไม่ต้องไปรับมาเป็นทอดๆ รับมาล่วงหน้า มีรหัสผ่านพิมพ์ออกมาถ่ายเอกสาร ระบบการสอบ
ทันสมัย ปูองกันการทุจริต แต่ระบบการสอบกับสอนนี้จะสวนทางกัน ใช้นวัตกรรมไปคนละเรื่องตอน 
นี้ต้องเปิดอินเตอร์เน็ต พิมพ์ข้อสอบมาล่วงหน้า ๑ ชั่วโมง ครึ่งชั่วโมง ไม่ใช่ว่าเอาข้อสอบใส่ซองแล้วมา 
เก็บไว้ที่เจ้าคณะจังหวัด ต้องพิมพ์ก่อนหน้านั้น ๑ ชั่วโมง กระบวนการสอบมีระบบดี แต่กระบวนการ
สอนยังธรรมดาอยู่ ต้องปรับให้คู่กันไปทั้งกระบวนการสอนและกระบวนการสอบ ทุกภาคทุกจังหวัดได้
สนองนโยบายของแม่กองสนามหลวง ให้นโยบายมาส่งเสริมให้แต่ละส านักแต่ละวัดได้มีการเรียนการ
สอนพระปริยัติธรรม และมีนโยบายแน่นอน นี้คือจุดแข็งที่มีการส่งเสริม มีการปฏิบัติการในเรื่องของ
การปฏิบัติยังไม่ได้ประสิทธิผลเท่าที่ควร แต่นโยบายชัดเจนเพราะฉะนั้นทางคณะสงฆ์ต้องให้ความร่วม 
มือทุกระดับ ทั้งระดับวัด ระดับเจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ และเจ้าคณะจังหวัด ต้องให้ความร่วม   
มือเอาจริงเอาจังมากข้ึน จึงจะมีประสิทธิผลตามมาตรฐาน๓๐๘  
   ๖. หลักสูตรเป็นหลักสูตรที่ใช้มานานแล้ว เป็นหลักสูตรที่น่าเชื่อถือตรงนี้ เป็นจุดแข็งการ
เรียนปริยัติธรรม บุคลากรโดยเฉพาะผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ที่สอนจะเป็นผู้ที่มีความรู้ โดยจังหวัดชลบุรี 
มีพระเถระที่มีความช านาญในการสอนส านักเรียนต่างๆ มีความมั่นคงถาวร ประกอบกับสิ่งแวดล้อม
ถ้าดูแล้วบริบทของจังหวัดชลบุรี เป็นเมืองที่เจริญและสนับสนุนให้หมดในเรื่องของงบประมาณจะเห็น 

                                                           

  ๓๐๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสิทธิพงษ์มุนี, ดร. (สมคิด อคฺคธมฺโม). เ จ้าอาวาสวัดศรีพุ่ม โพธิ์   
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
  ๓๐๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร , ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ ,   
๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
  ๓๐๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์, ๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒. 



๒๐๙ 

ว่าในปัจจุบันภาครัฐจะให้การอุดหนุนเป็นรายหัว ถึงแม้จะไม่มากไม่เหมือนเมื่อก่อนจะมีปัจจัย มีเงิน
ให้ถวายให้ส าหรับผู้ที่สอบ หรือเรียนหนังสือให้ยังส านักเรียนเพ่ือการบริหารเรื่องของปริยัติธรรมการ 
ศึกษาจะอยู่ที่คณะสงฆ์ การสอบข้อสอบของหลักสูตรจะเป็นการสอบอัตนัยเป็นการเขียนบรรยายเป็น                 
การเขียนตามความเข้าใจ ไม่มีการใช้วิธีกากบาท เชื่อว่าหลักสูตรเป็นมาตรฐานในการสอบแต่ละครั้ง
สิ่งแวดล้อมดีทุกอย่าง การสอบนักธรรมค่อนข้างผ่านได้มาก จังหวัดชลบุรีจะมีรางวัลให้  จากพระเดช
พระคุณเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี ใครสอบผ่านนักธรรมจะมีรางวัลให้สอบบาลีจะมีรางวัลให้ คือสนับสนุน
ไปหมด ในเมืองที่เจริญจากปัจจัยหลายๆ อย่างผู้สอนนี้ต่างหากได้มีงบประมาณและจัดหาทุนหาสถาน 
ที่หาปัจจัยด้านสนับสนุนเป็นจุดแข็งของจังหวัดชลบุรี๓๐๙ 
  ๗. เรื่องหลักสูตรใช้ของแม่กองบาลีสนามหลวง ตามปกติบางครั้งมีการใช้หนังสือประกอบ 
การแปลโดยมีพยัญชนะต่างๆ ที่มีขายเอาไว้ให้นักเรียนเป็นคู่มือไว้เรียนจะได้สะดวก เป็นส่วนประกอบ
ในการเรียนการสอน คู่มือหรือมีประกอบการเรียน หลักการจ า หรือการแปล ครูประจ าชั้นเป็นผู้ท าให้
นักเรียนในชั้นนั้นๆ ท าแบบการสอนใช้ของเดิมของหลักสูตรสนองนโยบายแม่กองบาลีสนามหลวง๓๑๐ 
 ๘. หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่ต้องใช้ความเข้าใจ ตามหลักค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าการ
เรียนบาลี ทุกรูปจ าเป็นต้องเรียน ต้องสอบ จึงต้องอาศัยความรู้ ผู้บวชเข้ามาควรทราบ ครูต้องท าตน
เป็นทายาทต่อจากพระพุทธเจ้า ช่วยการถ่ายทอดและน าไปปฏิบัติ๓๑๑ 
  ๙. หลักสูตร การศึกษาพระพุทธศาสนาหวังให้เข้าถึงธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็น
กระบวนการเรียนการสอน เรื่องการพัฒนาถ้าได้น ามาประยุกต์ใช้จะเป็นประโยชน์ เกื้อกูลไว้โดยอาศัย
รูปแบบความเป็นไปของหลักธรรมค าสั่งสอนเป็นส่วนประกอบส าคัญขณะเดียวก็มีแบบใหม่ตามทฤษฎี 
การเรียนการสอน การศึกษาเอาเป็นองค์ประกอบ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และความแม้นย า
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้ หลักสูตรที่ศึกษาอยู่จึงเป็นหลักสูตร
เฉพาะพระพุทธศาสนา๓๑๒ 

                                                           

   ๓๐๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูพิศาลจริยากร, ดร. (สมบูรณ์ เลขธมฺโม). เจ้าคณะต าบลนาเกลือ อ.บาง
ละมุง จ.ชลบุรี, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
  ๓๑๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ป.ธ.๙ (ก าพล คุณงฺกโร). รองคณบดีคณะ
สังคมศาสตร์ ฝุายบริหาร, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
  ๓๑๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหากฤษฎา กติฺติ โสภโณ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ ,   
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
  ๓๑๒สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝุายวิชาการ, 
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๒๑๐ 

 ๑๐. หลักสูตร การศึกษาพระปริยัติธรรมนักธรรม-บาลี ที่มีอยู่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้
โดยง่ายต้องมีมติของคณะสงฆ์เท่านั้นจึงจะสามารถในการแก้ไขหลักสูตรได้ดังนั้นถ้าส าเรียนต้องการ
ให้มีการปรับปรุงหลักสูตร ควรจะจัดให้มีหลักสูตรเสริมจะดีกว่า เช่น หลักสูตร ป.บส. เป็นต้น๓๑๓ 
  ๑๑. หลักสูตร เน้นความเข้าใจและความจ า การเรียนภาษาบาลีนี้จะเน้นจ าและเข้าใจเป็น  
หลัก ส าหรับหลักสูตรเป็นของดั้งเดิม ไม่ซับซ้อน เข้าใจ ฝึกฝนการอ่านจริง ท่องจ า อ่านจริงต้องอาศัย
เวลาในการเรียนรู้หลักสูตร ฝึกจริงได้ผลจริง๓๑๔ 

ตารางท่ี ๔.๒๖ จุดแข็ง ในการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี   
สรุปประเด็นส าคัญ  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

  ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
              ๑.หลักสูตรของแม่กองสนามธรรมหลวงทั้งแผนกธรรม-บาลี    
                 เป็นมาตรฐานเหมาะส าหรับผู้ที่สนใจศึกษาพระพุทธศาสนา 
              ๒.ความเกี่ยวข้องระหว่างนักธรรม-บาลี การสอบบาลีต้องมี   
                 นักธรรมเป็นพื้นฐาน  
              ๓.มีระบบการสอบทันสมัย ปูองกันการทุจริต 
              ๔.หลักสูตรเสริม เช่น ป.บส. เป็นต้น 
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 ๒) จุดอ่อน 
   ๑. การส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี คือผู้บวชเข้ามาแล้วไม่ได้เรียนมี
เหตุผลคือ บวช ๗ วัน ๙ วัน ๑๕ วัน ตรงนี้จะจัดหลักสูตรให้เหมาะสมอย่างไรจึงจะให้มีหลักสูตร
ส าหรับผู้ที่เข้ามาบวชเฉพาะระยะสั้น ให้มีหลักสูตรเฉพาะที่ไม่ต้องไปเรียนหลักสูตรทั้งหมด๓๑๕ 
  ๒. การบวชระยะสั้นหรือบวชแล้วไม่ได้เรียน คือการเรียนการสอนในลักษณะอ่ืนๆ มีระดับ
สามัญเป็นต้น การเรียนในลักษณะนี้จูงใจให้ไปเรียนมากเช่นกัน๓๑๖ 
 ๓. บางครั้งพระเถระท่านเป็นอาจารย์สอนท่านมีศาสนกิจมากผู้สอนบางรูปที่ขาดทักษะ
เนื่อง จากผู้สอนต้องเสียสละ คือ ไม่มีกิจนิมนต์อะไรทั้งนั้น ต้องสอนประจ า ฉะนั้นต้องได้รับความ
อุปถัมภ์จากเจ้าส านักที่จะจัดให้ บางครั้งท าให้พระซึ่งเป็นพระหนุ่มมักไม่ค่อยได้สอน บางทีไม่สอนไป
ตามแผนที่วางไว้ ท าให้เป็นจุดอ่อน บางทีนักเรียนไม่เข้าใจ เรียนช้า หรือมีการซ่อมหรือมานัดสอบมา

                                                           

  ๓๑๓สนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
  ๓๑๔สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์, ๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒. 
  ๓๑๕สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ประเสริฐ ธิลาว. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
  ๓๑๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. (โชว์ ทสฺสนีโย). อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์, ๖ 
กุมภาพันธ ์๒๕๖๒. 



๒๑๑ 

สอนติว ท าให้เกิดช่องว่าง ซึ่งเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ความจ าเป็นที่ต้องใช้บางครั้ง
พระท่านมีกิจต้องเรียนหนังสือ ไม่ได้สอนให้สอดรับกัน๓๑๗ 
   ๔. ครูสอนเป็นสาระส าคัญในการให้ความรู้แก่นักเรียน การเรียนการสอนต้องมีครูน าทาง 
การแสวงหาความรู้ ต้องอาศัยผู้อื่น คนที่มีประสบการณ์ การจะเรียนรู้เองโดยไม่มีใครแนะน า เป็นการ
หาความรู้ที่ผิด เพราะผู้รู้ยังไม่มีปัญญาในการรับรู้ที่แท้จริงหรือปุาวครูจะเป็นน าทางให้อย่างดี๓๑๘ 
  ๕. ครูผู้สอนเป็นศูนย์กลาง ครูเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ผู้เรียนต้องมีความ
พยายามศึกษาหาความรู้นั้นๆ การเรียนการสอนของพระจะเป็นทั้งครูและนักเรียน จ าเป็นต้องพ่ึงพา
อาศัยซึ่งกัน ครูผู้สอนจะต้องพยายามอธิบายจนกว่านักเรียนจะเข้าใจและท าได้๓๑๙ 
  ๖. บริบททางสังคมคือจังหวัดชลบุรีเป็นสังคมเมืองมีความเจริญมีประชากรมากขาดความ 
วิเวก พระภิกษุสามเณร มีลาภสักการะมาก เป็นเหตุให้มีเวลาทุ่มเทการศึกษาน้อยลง เป็นต้น๓๒๐ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๗ จุดอ่อน ในการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี   

               สรุปประเด็นส าคัญ   ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
  ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
              ๑.หลักสูตรระยะสั้นส าหรับผู้ บวช ๗ วัน ๙ วนั ๑๕ วัน  
              ๒.พระอาจารย์ผู้สอนเป็นพระเถระท่านมีศาสนกิจมากไม่มี 
                 เวลาสอนเพียงพอให้ครบหลักสูตรได้ 
              ๓.ผู้บวชมีน้อยลงจึงมีพระภิกษุสามเณรที่จะศึกษาน้อยลง 
              ๔.การมีลาภมาก เป็นเหตุให้มีเวลาทุ่มเทการศึกษาน้อยลง 
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  ๓๑๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสิทธิพงษ์มุ นี, ดร. (สมคิด อคฺคธมฺโม). เจ้าอาวาสวัดศรีพุ่ม โพธิ์  
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
  ๓๑๘สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น. อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
  ๓๑๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์, ๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒. 
  ๓๒๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูพิศาลจริยากร ,  ดร. (สมบูรณ์ เลขธมฺโม). เจ้าคณะต าบลนาเกลือ  
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๒๑๒ 

 ๓) โอกาส 
   ๑. รูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี ได้แก่โอกาสในด้านที่จะท า 
ให้พระท่ีบวชเข้ามารักษาพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเพราะว่าหลักสูตรถ้าบวช ๑ พรรษามีหลักสูตร 
อยู่แล้ว ถ้าท าหลักสูตรเฉพาะส าหรับผู้ที่มีเวลาบวชในระยะสั้น ได้จะเป็นโอกาสที่จะรักษาพระศาสนา
ไว้อย่างชัดเจน๓๒๑  
   ๒. ต้องมีสถานที่ต้องสะดวกเป็นเอกเทศ ผู้บริหารการศึกษา เจ้าอาวาสหรืออาจารย์ใหญ่ 
ต้องทุ่มเทเอาใจใส่ดูแล ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้คนมาบวชและศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างเข้าใจและ
น าไปปฏิบัติอย่างได้ผล๓๒๒ 
  ๓. ที่เห็นแน่นอน ถ้าจบนักธรรมแล้ว ทางกระทรวงศึกษาธิการเทียบโอนให้ เป็นโอกาสที่
จะน าเด็กที่มาบวชเรียนให้ ประกอบกับปัจจัยภายนอก ตอนนี้ผู้ปกครองเริ่มสนใจ ผู้ปกครองที่มีฐานะ
ยากจนจะส่งลูกมาเรียนทางด้านนี้เนื่องจากปัจจัยภายนอกท าให้การด ารงชีวิตหรือความเป็นอยู่ของ
เด็กที่เสี่ยงในเรื่องยาเสพติดเริ่มมากขึ้น ปัญหาเรื่องเด็กติดเกมส์มากขึ้น ท าให้เด็กมีสมาธิสั้นเพ่ิมมาก
ขึ้นเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่มีฐานะยากจนจะน าเด็กมาส่งให้เรียน ซึ่งถ้าบวชแล้วได้เรียนจะดีกว่าเด็กมี
โอกาสทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน๓๒๓  
  ๔. มีนักเรียนจ านวนหนึ่งที่เป็นทรัพยากรของจังหวัดชลบุรี ที่สอบผ่านจะเห็นได้ว่าเป็นผล  
ผลิตของการศึกษา ประสิทธิผลที่เกิดขึ้น ท าให้เป็นการพัฒนาเด็กอีกทางหนึ่งของการศึกษา โดยใช้
หลักสูตรทางธรรมะ มีทางพัฒนาได้ดีกว่าถิ่นทุรกันดาร และสามารถติดต่อเชื่อมโยงทั่วภาครัฐ-เอกชน 
ซึ่งให้การสนับสนุนได้ไม่ยาก พร้อมทั้งหาบุคลากรไม่ยาก๓๒๔ 
   ๕. ส านักเรียนเปิดโอกาสรับนักเรียนทุกรูปที่สนใจศึกษานักธรรม ด้วยการจัดถวายปัจจัย
๔ ส าหรับนักเรียน คือ ไตรจีวรจะจัดถวายให้ตามโอกาส อาหารบิณฑบาตจะจัดให้ทุกวัน เสนาสนะที่
อยู่อาศัยมีพร้อมโดยทางวัดจะจัดให้อยู่ตามกุฏิสงฆ์ ยารักษาโรคก็จัดถวายให้ตามความต้องการหรือถ้า
มีการเจ็บไข้ได้ปุวยก็จะพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นต้น ส่วนการจัดการเรียนการสอนทางส านัก
เรียนจะจัดการให้พร้อมทุกอย่าง๓๒๕  

                                                           

  ๓๒๑สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ประเสริฐ ธิลาว. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
  ๓๒๒สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น. อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.   
  ๓๒๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูพิศาลจริยากร, ดร. (สมบูรณ์ เลขธมฺโม). เ จ้าคณะต าบลนา เกลือ   
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
  ๓๒๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระสุธีวีรบณัฑิต, ดร. (โชว์ ทสสฺนีโย). อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ , 
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
  ๓๒๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสิทธิพงษ์มุนี ,  ดร. (สมคิด  อคฺคธมฺ โม ) . เจ้าอาวาสวัดศรีพุ่มโพธิ์  
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๒๑๓ 

   ๖. โอกาสของส านักเรียน ได้ด าเนินการเรียนการสอนตามกฎเกณฑ์ของส านักเรียน คือก า   
กับดูแลครูอาจารย์ผู้สอนตามล าดับชั้นให้ปฏิบัติงานตรงเวลา ก ากับดูแลนักเรียนทุกชั้น ตั้งแต่นักธรรม 
ตรี นักธรรมโท นักธรรมเอก ให้เข้าเรียนตามเวลา ก ากับดูแลเสนาสนะให้อยู่ในความพร้อมสมบูรณ์
เป็นต้น๓๒๖ 
   ๗. โอกาสนักเรียนทุกรูปสามารถเรียนได้โดยไม่ต้องกังวนใจ นอกจากนั้นสิ่งของเครื่องใช้
สอยในชีวิตประจาวันของครู อาจารย์ และนักเรียน มีผู้อุปถัมภ์จัดถวายให้อย่างต่อเนื่อง เช่น จีวร 
อาหารบิณฑบาต เสนาสนะ และยารักษาโรคเป็นต้น๓๒๗ 
  ๘. ส านักเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกระดับชั้น ให้ความเพียรทุกรูป ด้วยการส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนการสอน แนะแนวการศึกษา ชี้บอกทางอนาคตให้นักเรียน ให้ก าลังใจนักเรียนทุกรูป
ได้พยายามศึกษาหาความรู้ตามสติปัญญาแต่ละบุคคล๓๒๘ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๘ โอกาส ในการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี   

สรุปประเด็นส าคัญ  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
  ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
              ๑.หลักสูตรเฉพาะส าหรับผู้ที่มีเวลาน้อย จะเป็นโอกาสที่จะ  
                 รักษาพระพุทธศาสนาไว้อย่างชัดเจน  
              ๒.การทุ่มเทเอาใจใส่ดูแลของเจ้าส านักเรียน จะเป็นการสร้าง 
                 โอกาสให้คนมาบวชและศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างเข้าใจ 
              ๓.โอกาสของส านักเรียนรับผู้ที่สนใจทุกรูปที่สนใจศึกษาพระ 
                 ปริยัตธิรรม 
              ๔.ความพร้อมของส านักเรียนด้วยการส่งเสริมกิจกรรมการ 
                 เรียนการสอนให้ก าลังใจนักเรียนทุกรูป 

๔ 
 

๓ 
 

๓ 
 

๓ 

๗,๓,๘,๒ 
 

๓,๙,๘   
 

๒,๑๔,๗  
 

๖,๑๓,๒ 

 
  ๔) อุปสรรค 

 ๑. อุปสรรคของส านักเรียนซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ท าให้ส านักเรียนต้องปรับตัวประกอบ
ไปด้วยภาครัฐได้มีพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับจึงให้เด็กไม่มาบวชเรียนเหมือนสมัยก่อนซึ่งท า
ให้จ านวนนักเรียนพระปริยัติธรรมลดน้อยลงไปด้วยขณะเดียวกันความต้องการด้านคุณภาพการศึกษา
                                                           

  ๓๒๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร ,  ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ ,  
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
   ๓๒๗สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์  ฝุายวิชาการ, 
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
   ๓๒๘สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ , ๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒. 



๒๑๔ 

ที่มากข้ึนของผู้ปกครอง และผู้บริหารการศึกษาพระปริยัติธรรมจึงมีข้อก าหนดระเบียบให้จัดการศึกษา
พระปริยัติธรรมให้มีคุณภาพมากขึ้น๓๒๙   
  ๒. การบรรพชาอุปสมบทหรือว่าการบวชพระที่เข้ามาโดยประเพณีเปลี่ยนจากเดิมจากที่
เคยอย่างน้อย ๑ พรรษา มาเป็น ๗ วัน ๑๕ วัน หรือ ๑ เดือนย่อมจะก่อให้เกิดอันตรายแก่พระศาสนา
แต่พอมาบวชแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มาบวชในปัจจุบันการศึกษาก็สูงพอมาบวชแล้วสภาพก็ไม่ได้
เป็นอย่างท่ีหวังคือไม่มีการเรียนการสอนเมื่อบวชแล้วไม่ได้เอาพรรษา คือ ไม่ได้อยู่จ าพรรษาก็ย่อมจะ
เกิดความเป็นอคติว่าพระบวชแล้วไม่ได้ท าอะไร๓๓๐ 
 ๓. บางส านักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายเพราะว่าลูกศิษย์จะไม่ค่อยมี นักเรียนจะไม่ค่อยมี 
เป็นอุปสรรคของที่ส านักของส านักเรียนเป็นอย่างยิ่ง บางปีก็มีจ านวนผู้ที่เข้ามาบวชก็น้อยจึงมีเรียนกัน
น้อยบางรูปก็ไม่สนใจ เรียนบ้างไม่เรียนบ้างเพราะไม่มีสภาพการบังคับแต่จะส่งผลระยะยาวในวันสอบ 
เนื่องด้วยพระที่เรียนบ้าง ขาดเรียนบ้างจะท าให้ความรู้ไม่ต่อเนื่องพอถึงวันสอบก็ท าข้อสอบไม่ได้หลาย 
ปีที่ผ่านมานี้ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาส าคัญส าหรับการเรียนการสอนที่ยังมีการความต่อเนื่อง 
ท าให้ด้านการเรียนการสอนไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร๓๓๑ 
  ๔. อุปสรรคคือปัญหาพระภิกษุที่อายุมาก จะมีมุมมองที่แตกต่างกับพระภิกษุที่บวชใหม่ 
ในขณะเดียวกันพระภิกษุบวชใหม่ก็มีจ านวนที่ลดลงก็ท าให้พระที่อยู่เป็นพระรูปเดิมๆ อาจจะมีปัญหา
บ้าง ซึ่งก็ท าให้ตกลงกันไม่ค่อยได้ในทางความคิดในเรื่องของการสอบเพราะพระรูปที่อยู่นานๆ มีความ 
คิดว่าการสอบแต่ละครั้งถือว่าเป็นโอกาสดี ถ้ามีความตั้งใจเรียนมาตั้งแต่เริ่มต้นก็จะสอบได้ส่วนใหญ่ที่
สอบกันหลายครั้งจะเป็นพระท่ีสูงอายุแต่ถ้าเกิดว่าตั้งใจจริงตามที่อาจารย์สอนมีการฝึกฝนอยู่ตลอดนั้น 
อาจจะท าได้แต่ในความเป็นจริงพระรูปใหม่ๆ ไม่ค่อยเอาใจใส่มากเท่าที่ควร๓๓๒ 
  ๕. ความสนใจระบบการศึกษาพระปริยัติธรรมมีน้อยลง เพราะปัจจุบันความใกล้ชิดพระ
ศาสนาส่วนใหญ่ คนอาจจะด้วยภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม คนมาบวชก็น้อยลง เนื่องด้วยสภาพจิตใจ
เปลี่ยนไปตามกาลเวลาของยุคปัจจุบันที่มีการล่อแหลมในสื่อต่างๆ ท าให้พระที่บวชเข้ามาใหม่ต้อง
ปรับสภาพจิตใจจึงส่งผลให้ปล่อยจิตใจไปตามกระแส เช่น การให้ความส าคัญกับสื่อออนไลน์ต่างๆ จึง
ไม่สอดคล้องกับการเรียนมากเท่าที่ควรส่งผลให้พระบวชใหม่อยู่ได้ไม่นาน๓๓๓ 
 ๖. ส านักเรียนนอกเมืองไม่ค่อยมีการสนับสนุนด้านการศึกษาเท่าที่ควร บ้างชั้นต้องอ่าน
หนังสือเอง ส่วนมากจะมารวมกันในเมืองมากกว่าเพราะวัดตามในชนบทจะมีพระจ าพรรษาน้อยมาก 
บวกกับไม่มีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดอย่างแท้จริงท าให้พระที่บวชเข้ามาใหม่

                                                           

  ๓๒๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ป.ธ.๙ (ก าพล คุณงฺกโร). รองคณบดีคณะสังคม  
ศาสตร์, ฝุายบริหาร ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
  ๓๓๐สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ประเสริฐ ธิลาว. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
  ๓๓๑สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ , ๖ กุมภาพันธ ์ 
๒๕๖๒. 
   ๓๓๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์, ๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒. 
   ๓๓๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. (โชว์ ทสฺสนีโย). อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์, ๖ 
กุมภาพันธ ์๒๕๖๒. 



๒๑๕ 

ตามวัดในชนบทไม่มีโอกาสได้เรียนหรือถ้าอยากเรียนก็ต้องเดินทางเข้ามาเรียนตามส านักที่มีการจัด  
การเรียนการสอนตามวัดในเมืองจึงเป็นปัญหาในเรื่องของการเดินทางไม่สะดวกส่งผลให้พระที่อยู่ตาม
ชนบทอ่านหนังสือเองจึงท าให้มีผลกับการสอบไม่ดีเท่าท่ีควรตามมา๓๓๔ 
  ๗. ขาดอุปกรณ์ในการสอนจากหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในการสนับสนุน หรือเพ่ิม
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาให้ความรู้และถ่ายทอดแบบเห็นได้ชัดเจนโดยค่าตอบแทนที่คุ้ม
ทุนแต่เนื่องด้วยทรัพยากรหรืองบประมาณในการจัดสรรจากภายนอกที่ให้การสนับสนุนมีไม่เพียงพอ
และการเรียนก็ต้องยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางอยู่แล้วเพ่ือให้สอดคล้องกับทักษะที่ตนเองมีในการกล้า
แสดงออกจึงท าให้ไม่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน๓๓๕ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๙ อุปสรรค ในการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี   

สรุปประเด็นส าคัญ    ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
  ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
              ๑.จ านวนนักเรียนพระปริยัติธรรมลดน้อยลง 
              ๒.อุปสรรคการเรียนการสอนไม่มีความต่อเนื่อง 
              ๓.ส านักเรียนนอกเมืองขาดการสนับสนุนงบประมาณ 
              ๔.ขาดการสอนสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๔ 
๓ 
๓ 
๓ 

๑,๒,๘,๗ 
  ๗,๓,๑๔   

๖,๓,๗  
๒,๖,๑๔ 

   
สรุปองค์ความรู้จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
  จาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสนทนากลุ่มเฉพาะ สามารถสรุปองค์ความรู้จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังต่อไปนี้ 
  ส าหรับการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี เนื่องจากกฎระเบียบไดก้ าหนดวัตถุประสงค์
หรือเปูาหมาย ๓ ระดับ ดังนี้๓๓๖  
  ระดับท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือตัวบุคคล คือ พระภิกษุและสามเณรทุกรูปที่บวชมาจะต้อง
ศึกษาหลักเบื้องต้นคือพระวินัย ระเบียบปฏิบัติทางศาสนา และธรรมเนียมต่างๆ ที่เป็นการศึกษาเพ่ือ
รักษาตัวเอง เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้อง ทั้งนี้เพ่ือพ้นจากความทุกข์ เช่น การศึกษาปฏิบัติกรรมฐาน 
  ระดับที่ ๒ การจัดการศึกษาเพ่ือพระศาสนา คือ จัดหลักสูตรให้เป็นประโยชน์ในเชิงธ ารง
รักษาเนื้อหาสาระหรือแกน่สารพระพุทธศาสนาเข้าไว้ ได้แก่การเรียนนักธรรมและบาลีโดยน าพระไตร 
 ปิฎกและหลักธรรมต่างๆ มาย่อแล้วเรียนกันเพ่ือรักษาพระพุทธศาสนา ซึ่งเรียกว่า “พระพุทธพจน์”  
                                                           

   ๓๓๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสต ร์,  
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
  ๓๓๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสิทธิพงษ์มุ นี, ดร. (สมคิด อคฺคธมฺโม). เจ้าอาวาสวัดศรีพุ่ม โพธิ์   
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
  ๓๓๖สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น. อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๒๑๖ 

 ระดับที่ ๓ การจัดการศึกษาเพ่ือสังคม เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือสังคม คือ ลูก
ชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา การเรียนแบบนี้เรียกกันว่า “พระปริยัติธรรมแผนก
สามัญ” คือเรียนวิชาทางโลกควบคู่กันไปกับเรียนวิชาทางธรรม เมื่อเรียนจบแล้วก็สึกหาลาเพศไปและ 
ใช้ความรู้ไปประกอบอาชีพเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปไดก้ารจัดการศึกษาแบบนี้จึงเป็นการช่วยเหลือ
สังคม ผลิตบุคคลที่มีคุณภาพให้สามารถไปพัฒนาสังคม รวมทั้งการสร้างศาสนทายาทด้วย 
   ด้วยกฎระเบียบดังกล่าว จึงสมควรต้องสร้างระบบและกลไกลในการขับเคลื่อนการจัดการ    
ศึกษาเป็นระบบที่ชัดเจน โดยมีเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา
ไดส้ าหรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีหลักการด าเนินงาน ๓ ขั้นตอน 
   ๑) การพัฒนาคุณภาพ (Quality Control) เป็นการก าหนดมาตรฐานคุณภาพ และพัฒนา
สถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐาน 
  ๒) การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการตรวจสอบ (Quality Audit) และติดตามผลการด าเนิน 
งานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
  ๓) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) เป็นการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา
โดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลในเขตพ้ืนที่ และหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลาง โดยการตรวจเยี่ยมและ
ประเมินสถานศึกษาเป็นระยะ ตามที่ก าหนดโดยหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือให้การช่วยเหลือ และเตรียม                   
พร้อมเพ่ือรอรับการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
ในการจัดท าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพนั้นจะต้องท าให้การ  
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ การบริหารจัดการนี้เป็นสิ่งที่ใช้ในการท างาน 
นั้นให้ประสบความส าเร็จ โดยต้องมีกระบวนการวางแผน (Plan) ปฏิบัติการตามแผน (Do) ตรวจสอบ 
ประเมินผล (Check) และพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ (Act) ซึ่งหลักการนี้เป็นวิธีการบริหารคุณภาพครบ
วงจร (PDCA) เป็นวงจรการวางแผน ลงมือท า ตรวจสอบ และปฏิบัติ เพ่ือแก้ไขหรือปรับปรุง มีพัฒนา  
จากการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ โดยมีลักษณะเป็นวงจรต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการ ๔ ขั้นตอนดังนี้ 
  ๑. วางแผน (plan) ต้องพิจารณาในประเด็นส าคัญ เช่น การก าหนดวัตถุประสงค์เปูาหมาย
ให้ชัดเจน การก าหนดคุณลักษณะที่ใช้ในการควบคุม การก าหนดวิธีการท างานเพ่ือบรรลุตามเปูาหมาย 
ที่ตั้งไว้ เป็นต้น 
  ๒. ลงมือท า (do) ได้แก่ ศึกษาและฝึกอบรมให้เข้าใจวิธีการท างานในแต่ครั้ง และลงมือ
ปฏิบัติ เก็บข้อมูลคุณลักษณะทางด้านคุณภาพตามวิธีการที่ได้ก าหนดไว้ เป็นต้น 
  ๓. ตรวจสอบ (check) เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของงานและประเมินผลสิ่งที่ปฏิบัติ             
ไปแล้ว เช่น ตรวจสอบว่างานที่ท าได้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดหรือไม่ ตรวจตราคุณลักษณะทาง 
ด้านคุณภาพว่าตรงตามเปูาหมายหรือไม่ เป็นต้น 



๒๑๗ 

   ๔. ปฏิบัติและแก้ไขปรับปรุง (act) เมื่อตรวจสอบสิ่งที่ได้ท าตามแผนพบว่ามีความผิดพลาด 
หรือข้อบกพร่อง ต้องท าการแก้ไขและปรับปรุง เช่น แก้ไขท่ีต้นเหตุของปัญหาค้นหาสาเหตุแล้วท าการ         
ปูองกันเพ่ือไมให้เกิดความผิดพลาดขึ้นอีก หาทางพัฒนาระบบหรือปรับปรุงการท างานนั้นๆ โดยตรง
เป็นต้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในเชิงรูปธรรมอย่างชัดเจนมีการด าเนินงาน ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) การ
พัฒนาคุณภาพ ๒) การตรวจติดตามคุณภาพ ๓) การประเมินคุณภาพ 
   จากวงจรการประกันคุณภาพการศึกษาข้างต้นท าให้ทราบถึงกระบวนการประกันคุณภาพ 
การศึกษา ที่เป็นระบบชัดเจนมากขึ้น เป็นผลท าให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการ  
ศึกษาและบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน สามารถที่จะน ากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาและ
วงจรคุณภาพมาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในแต่ละด้าน และเป็น
ภาพรวมที่มีคุณภาพต่องานประกันคุณภาพขององค์กรหรือหน่วยงาน แต่การที่งานในแต่ละด้านจะมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ องค์กร หรือหน่วยงานจ าเป็นที่จะต้องมีความรับผิดชอบในการสร้าง
ผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นส าคัญ๓๓๗  
   การจูงใจ เมื่อรัฐเทียบวุฒิให้แล้วว่าจบนักธรรม จบเปรียญ ถามว่าการท างาน สมมติถ้า 
ลาสิกขาไปแล้วจะท างานอย่างไร ถ้าไม่อยู่ในวงจรของพุทธศาสนา เป็นครูบาอาจารย์ ถามว่าท าอย่าง
อ่ืนได้ไหม ตรงนี้ส าคัญการเชื่อมโยงการท างานยังขาดแรงจูงใจว่าเรียนนักธรรมแล้ว สามารถไปท างาน
ได้ ที่จริงแล้วศักยภาพการท างานคนเรา ถ้าเหมือนกันกับก าลังแรงงาน การศึกษาไม่ได้สูง แต่คนที่มา
ทางธรรมะเนื่องจากจิตใจต้องดี การบริหารงาน การดูแลคน บริษัท ห้างร้าน บางครั้งมีการอบรม
ธรรมให้  กับบุคลากรก่อนที่จะท างาน เพ่ือให้เห็นถึงวิถีหรือความจ าเป็นหรือสอนธรรมะให้ก่อนที่จะ
ท างานอย่าง น้อยเป็นการพัฒนาบุคลากรทางด้านจิตใจ ไม่เอาเปรียบทางบริษัท การท างานร่มกับหมู่
พวกได้อย่างมีความสุข อย่างนี้เป็นภัยคุกคามมาเข้าปัญหาในเรื่องของการศึกษา 
     อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ที่มองคือในตัวหลักสูตรที่ออกมา สะท้อนว่ายาก เนื่องจากว่า 
ส่วนใหญ่จะเป็นเรียนเรื่องการแปล เป็นการแปล อาจเป็นบทภาษามคธ แล้วแปลเป็นไทย แล้วเขียน
สุภาษิต ไม่มีการคิดวิเคราะห์ หลักสูตรไม่ได้คิดวิเคราะห์ ผลการน าไปใช้ส่วนใหญ่เป็นการแปลสุภาษิต 
  กระบวนการเรียนการสอน พระบางรูปจะเห็นว่า การเรียนการสอนปัจจุบันนี้ใครที่จะเป็น
ครูบาอาจารย์ ต้องเรียนวิชาครูเพ่ิม ใครที่จะมาสอนหนังสือตามโรงเรียนรู้หรือบรรจุตามชั้นเรียนต้อง
เรียนวิชาครูเพ่ิม ตรงนี้จะท าอย่างไร ถ้าเราให้การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนนี้ เป็นการสร้างระบบกระ  
บวนการถ่ายทอดให้กับผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญ  
   การใช้สื่อการสอนของนักธรรม จะไม่มีสื่อครูบาอาจารย์ต้องหาสื่อเองไม่มีสื่อที่จะสามารถ
มาสนับสนุน ซึ่งถ้ามีสื่อหรือประสบการณ์ท่ีตรงอาจช่วยให้เข้าใจเนื้อหาสาระมากขึ้น การดูภาพฝาผนัง

                                                           

  ๓๓๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์, ๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒. 



๒๑๘ 

ตามโบสถ์เราจะมองเห็นแล้วสื่อกันได้ง่ายบางครั้งเป็นหนังสือภาษามคธ ถ้ามีสื่ออุปกรณ์ช่วยสนับสนุน 
การประเมิน มีการประเมินนักธรรมปีละ ๑ ครั้ง ที่สอบธรรมสนามหลวงอยากให้ทางส านักเรียนมีการ
ประเมินก่อนสักครั้งหรือ ๒ ครั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพระภิกษุสามเณรผู้เรียน 
  ผู้เรียนที่จะสอบ ไม่ใช่สอนแล้วไปสอบครั้งเดียว บางครั้งท าให้เกิดการพลาดโอกาสถ้ามี
การสอบซ้อมก่อน ๑ ครัง้หรือ ๒ ครั้ง น่าจะด ี
   แนวทางในการพัฒนา เราควรเพ่ิมศักยภาพให้กับครู ท าอย่างไรให้ครูผู้สอนเตรียมสอน 
จังหวัดชลบุรี มี ๙๐ กว่ารูป ถ้าเทียบแล้วมีอัตราส่วนน้อยในการสอนพระปริยัติธรรม ท าอย่างไรจะ
พัฒนาได้ ท าอย่างไรให้ภาครัฐให้งบประมาณเท่าเทียมกับภาครัฐ สมมติประถมศึกษาให้หัวละ 
๑,๐๐๐ บาทควรให้พระ ๑,๐๐๐ ด้วย ถือว่าเป็นการพัฒนาบุคลากรของชาติเหมือนกันเพราะว่าทาง
กฎกระทรวงเทียบ ให้อยู่แล้วว่าจบนักธรรม เปรียญธรรม เข้าระดับอะไร เช่น เข้าระดับปริญญาตรี 
ควรจะให้งบประมาณมาสนับสนุนส านักเรียนให้เท่ากับภาครัฐด้วย โดยทุกคนมีสิ ทธิ์เสมอภาค
เหมือนกัน พระยังต่างกันเลย การเรียนการสอนพระไม่ได้เท่าฝุายโลก ฝุายโลกได้หัวละหมื่น แต่ฝุาย
พระหัวละ ๑๐ บาท น าไว้ตอบสอบจบ เอาไว้ขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม เพ่ือที่จะน าไปสู่การขยายผล
ตรงนี้ เพราะการปกครองคณะสงฆ์มีอุปสรรค ขอให้เขียนประเด็นส าคัญๆ ไว้เพ่ือเสนอในการสอบ
ประชาพิจารณ์๓๓๘ ได้แก่ 
  ๑. การจัดการศึกษา มีอย่างต่อเนื่องและถือเป็นหน้าที่ส าคัญ ทุกวัดทุกส านักจัดการศึกษา
แผนกธรรม ด้วยความเรียบร้อย 
 ๒. การพัฒนาการจัดการศึกษา ลดต่ าลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสรุปอุปสรรคต่างๆได้ ดังนี้ 
   ๒.๑ บุคลากร มีความรู้พระธรรมวิจัย จ ากัด 

   ๒.๒ วัตถุดิบ คือ พระภิกษุสามเณร มีจ านวนลดลงมาก 
   ๒.๓ การสนับสนุนจากภายนอก และภายใน มีน้อยลงทุกขณะ 
   ๒.๔ สภาวะแวดล้อมทางสังคม และเทคโนโลยี 

  แนวทางแก้ไข โดยสรุปได้ดังนี้ 
   ๑. ด าเนินการพัฒนาบุคลากร 
   ๒. แสวงหา ปลูกฝัง รณรงค์ สร้างวัตถุดิบ 
   ๓. ท าความเข้าใจ เพ่ือให้รับการสนับสนุนจากภายในและภายนอก 
    ๔. เรียนรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเทคโนโลยีเพ่ือหาทางปฏิบัติให้
สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดข้ึน เช่น สามเณร ติดเกมส์ เป็นต้น 

                                                           

  ๓๓๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. (โชว์ ทสฺสนีโย). อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์, ๖ 
กุมภาพันธ ์๒๕๖๒. 



๒๑๙ 

  ๓. ในอนาคต อาจมีการรวมส านักศาสนศึกษาตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และอาจ 
รวมบุคลากรเป็นส่วนกลางมากขึ้น 
  กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ก็จะมีแนวทางในการ
บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารจัดการ คงต้องมีความสอดคล้องกันระหว่างความตั้งใจ
หรือความมุ่งหวังการจัดการศึกษาให้มีความชัดเจนและอยู่ที่ผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาว่าตอบสนอง 
ต่อวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ แต่วัตถุประสงค์กับผลลัพธ์ ควรสอดคล้องกันและมีกระบวนการ
บริหารจัดการที่มีการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่าได้ และได้ผลลัพธ์ที่มีความคุ้มทุน นี่คือประสิทธิผล
ในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม๓๓๙   
  การศึกษาในอดีตเป็นเรื่องของ Social base หรือเรียกว่า อุปฌาเบส ต่อมาพัฒนาการโดย 
ใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ต่อมาเป็นเรื่องของธรรมวินัย เรื่องของบาลี อนาคตอยากให้เป็นกระ  
บวนการ สร้างกระบวนการแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้โอกาสแก่ผู้เรียน เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่เรียกว่า Learning base center มีการใช้ IT หรือใช้เทคโนโลยีมาเป็น Base หรือเครื่องมือประกอบ  
การเรียนการสอนเป็น E-learning 
  ประเด็นที่เป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้ที่เข้ามารับการศึกษามีความพร้อม
เป็นพลเมืองของโลกท่ีดี ความทันสมัย เป็น Future base Gobal base กับการจัดการเรียนการสอน 
เรื่องจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส เห็นด้วยกับท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดทุกประการว่า ทุกวันนี้มีจุดอ่อน
จุดแข็งในตัวเดียวกันว่า การจัดระบบการเรียนการสอนที่ดีและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องจะท าให้ 
ศาสนสถานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพได้ โดยการาวิเคราะห์๓๔๐   
  ในเรื่องของการพัฒนาเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล โดยภาพรวม คือการพัฒนาการจัดการใน           
กรอบของการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลนั้น ขอน าเสนอนโยบาย ในเรื่องของการศึกษาที่
เน้นในเรื่องการศึกษาทางพุทธศาสนา คือ จะเน้นในเรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นต้นแบบมีการ
ฝึกอบรม มีการสืบสานวัฒนธรรม มีการสร้างองค์ความรู้ที่ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ของพระพุทธศาสนาที่
มีมานาน สิ่งที่ส าคัญการน าหลักการบริหารมาร่วมกับการศึกษาของคณะสงฆ์ ซึ่ งต้องวิเคราะห์ตนเอง
ว่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลแค่ไหน มีศักยภาพแค่ไหน ในการที่จะเป็นองค์กรการศึกษาคือต้อง
วิเคราะห์ SWOT นั่นจะท าให้ทราบว่า มีประสิทธิภาพอย่างไร ประสิทธิผลในเรื่องของบุคลากรคือ 
ต้องดูในเรื่องของคุณภาพงานว่าสามารถสร้างบุคลากรที่สามารถจะถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีการเรียน
ในหลักสูตรได้หรือไม่ ที่ส าคัญคือ ตัวบุคลากรที่ถ่ายทอดความรู้ต้องมีองค์ความรู้สามารถมีทักษะในสิ่ง
ที่จะสอน และให้เกิดการถ่ายทอดที่มีคุณค่าในพระพุทธศาสนาให้สมบูรณ์ที่สุด 
                                                           

  ๓๓๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ป.ธ.๙ (ก าพล คุณงฺกโร). รองคณบดีคณะสังคม 
ศาสตร์ฝุายบริหาร, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
  ๓๔๐สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์, ๖ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๒. 



๒๒๐ 

๔.๕ องค์ความรู้จากการวิจัย 
  จากการท าวิจัย “รูปแบบการส่งเสริมการศึกษาของพระสังฆาธิการจังหวัดชลบุรี” ในบทนี้
ผู้วิจัยได้มุ่งที่จะสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาทฤษฎี และการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับปัจจัยที่ท าให้เกิดประสิทธิผล ในการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี
ของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี และการน ากลยุทธ์ต่างๆ มาใช้ในการส่งเสริมให้เกิดประสิทธิผลในการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี รวมทั้งเอกสารและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเอกสารในขั้นทุติยภูมิ โดยมีข้อมูลที่ได้ดังนี้ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   แผนภาพที่ ๔.๖ องค์ความรู้จากการวิจัย 

 
 

รูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี 
 

หลักสูตร 
-ปรับปรุงเนื้อหา
ให้เป็นภาษาที่เข้า 
ใจง่าย 
-จัดเนื้อหาให้ร่วม
สมัยมากข้ึน 
-ประยุกต์ให้สอด 
คล้องกับการศึกษา
สมัยใหม่เพ่ือให้เกิด 
การเรียนรู้ที่หลาก 
หลาย 
-จัดหลักสูตรเสริม 
เช่นหลักสูตรประ 
กาศนียบัตรเพ่ือ 
ให้สอดคล้องกับ
ปัจจุบัน 
-ควรมีหลักสูตรให้ 
หลายภาษาเพ่ือให้
ชาวต่างชาติได้มี
โอกาสได้ศึกษา
ด้วย 
  

ครูผู้สอน 
-ส่งเสริมให้ผู้สอน
อบรมวิชาครูเพ่ือ
พัฒนาเทคนิควิธี 
การสอน 
-ต้องสร้างขวัญก า
ใจแก่ครูผู้สอน 
-ส่งเสริมให้บรรจุ
เป็นครูประจ าชั้น 
-จัดนิตยภัตถวาย
แกค่รผูู้สอนจะเป็น 
การสร้างแรงจูงใจ
ให้ แ ก่ ค รู ผู้ ส อน
มากขึ้น 
-ต้องมี โรง เรียน
ผลิตครูที่เป็นวิชา
ส าหรับพระปริยัติ
ธรรมเป็นการเพ่ิม
ศั กยภาพให้ แก่
ค รู ผู้ ส อ น แ ล ะ
เทคนิคการสอน 
 

กระบวนการ
เรียนการสอน 

-ผู้สอนต้องยึดหลัก 
การพ้ืนฐานเดียว 
กันทั้งระบบ 
-เน้นขบวนการ
เรียนรู้ตั้งค าถาม
เพ่ือแก้ปัญหา 
-สอนหลักการแบบ
ให้คิดวิเคราะห์เป็น 
ด้วยเหตุผล 
-เน้นการสอนให้
ผู้ เรี ยนได้ เข้ าใจ
หลักธรรมอย่าง
แท้จริงแทรกกิจ 
กรรม 
-จัดให้ผู้ เรียนไป
ทัศนศึกษานอก
สถานที่เพ่ือเสริม
ทักษะการเรียนรู้
ในสถานที่จริง 
 

สื่ออุปกรณ์การ
สอน 

-ปรับปรุงต าราให้
ทันสมัยเป็นมาตร  
ฐานเดียวกัน 
-ส่งเสริมการผลิต
สื่ อ อุปกรณ์การ
สอนที่ทันสมัยมี
ความหลากหลาย
และเหมาะสม   
-เปิดโอกาสให้ผู้ 
เรียนเข้าถึงสื่อการ 
สอนสมัยใหม่มาก
ยิ่งข้ึนเช่นบทเรียน 
ออนไลน์ หรือ E-
Leaning เป็นต้น 
-เ ป็ น ก า ร เข้ าสู่
ก า ร ศึ กษ า พระ
ปริยัติธรรมของ
คณะสงฆ์ยุคไทย
แลนด์ ๔.๐ 
 

วัดผลและ
ประเมินผล 

-ควรจัดให้มีการ
สอบวั ดผลตาม
หลักสูตรปีละ ๒ 
ครั้ง 
-ควรปรับปรุงการ
ออกข้อสอบที่เป็น
แ บ บ อั ต นั ย แ ต่ 
เพียงอย่างเดียว 
-ต้องมีการอบรม
ความรู้ก่อนสอบ
ทุกครั้ง 
-ควรปรับเกณฑ์
การวัดผลโดยเน้น
ความเข้าใจและ
การประยุกตใ์ช้ 
-ควรจัดให้มีการ
วัดผลทุก ๖ เดือน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพในการสอน 
 



๒๒๑ 

 จากแผนภาพ สรุปองค์ความรู้จากการวิจัยเรื่อง รูปแบบการส่งเสริมการศึกษาของพระ
สังฆาธิการจังหวัดชลบุรี คือ ๑. ด้านหลักสูตร ๒. ด้านผู้สอน ๓. ด้านกระบวนการการเรียนการสอน 
๔. ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน และ ๕. ด้านการวัดผลและประเมินผล โดยบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรม 
และหลักทฤษฎีได้ค้นพบแนวทางรูปแบบการส่งเสริมการศึกษาของพระสังฆาธิการจังหวัดชลบุรี ดังนี้ 
 ด้านหลักสูตร หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลีเมื่อมองในแง่เนื้อหาโดยภาพ 
รวมมีความเป็นมาตรฐานสูง เพราะมีเนื้อหาครอบคลุมหลักค าสอนในพระพุทธศาสนา โดยขาดความ
ยืดหยุ่นในการเสริมองค์ความรู้ที่เป็นศาสตร์สมัยใหม่จากบางกลุ่มสาระ ที่ปรากฏในหลักสูตรควรมีการ
เขียนโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นไปตามทฤษฎี และใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจัดเนื้อหาในหลักสูตรให้ร่วม
สมัยกับยุคปัจจุบันมากขึ้น การที่มีหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม หรือการปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความทัน สมัยมีความยืดหยุ่นสามารถเชื่อมโยงการศึกษาของรัฐให้มากขึ้น โดยอาจเพ่ิมเติมกลุ่มสาระ
การศึกษา ขั้นพื้นฐานของภาครัฐที่ให้มีการจัดการศึกษาอยู่ บางกลุ่มที่มีความจ าเป็นและเหมาะสมกับ
สมณภาวะตลอดถึงครอบคลุมภารกิจหลักของคณะสงฆ์อีกส่วนหนึ่งด้วยหลักสูตรจึงเป็นเครื่องก าหนด
แนวทางในการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาจะประสพความส าเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับหลักสูตรเป็น
ค าศัพท์ทางการศึกษาท่ีมีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลายมีความเข้าใจแตกต่างกันไปตามมุมมองของตน
หรือประสบการณ์ของนักศึกษานักพัฒนาหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนที่เขียนขึ้นอย่างเป็นทาง 
การหรือผ่านการยกร่างอย่างเป็นระบบประกอบด้วยรายละเอียดของหลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง 
เนื้อหา กิจกรรม แนวทางหรือวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการใช้สื่อการวัดผลและประเมินผล 
รวมทั้งข้อก าหนดเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งหมด ที่ผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาจัด
ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งประสบการณ์การเรียนรู้เหล่านี้ ครอบคลุมตั้งแต่ประสบการณ์การเรียนรู้ที่คาดหวังอัน
ได้แก่ประสบการณ์เรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในจุดหมายของหลักสูตร ประสบการณ์ในขั้นด าเนินการอันได้แก่ 
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับจากเนื้อหาวิชา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจน
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นผลของการจัดการเรียนการสอนอันได้แก่ประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับไป
แล้วและจะน าไปใช้ต่อไป 
 หลักสูตรคือโครงสร้างของเนื้อหารายวิชาและประสบการณ์ต่างๆ ที่สถานศึกษาก าหนดให้
ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์
ตนเองซึ่งการจบหลักสูตรจะต้องอาศัยกิจกรรมในการเรียนการสอน เวลาเรียนสื่อการเรียนรู้การวัดผล           
และประเมินผลตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาได้ก าหนดไว้เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากหลักสูตร
ไปศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นหรือใช้ประกอบอาชีพได้ ในตัวของหลักสูตรจะมีการวางองค์ประกอบของ
หลักสูตรเป็นหัวข้อส าคัญๆ เพ่ือที่จะสามารถก าหนดแนวทางในการจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องและ
เป็นล าดับขั้นตอน นอกจากนี้องค์ประกอบของหลักสูตรเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้ความหมายของหลัก    
สูตรนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งมีเปูาประสงค์และนโยบายการศึกษา จุดมุ่งหมายของหลักสูตร รูปแบบและ
โครงสร้างหลักสูตรจุดประสงค์ของเนื้อหาวิชา จุดประสงค์ของการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์การเรียนการสอน
การประเมินผลของหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน ซึ่งจัดเป็นสิ่งส าคัญในการก าหนดคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ท่ีจะให้เกิดแก่ผู้เรียน มีเนื้อหารายวิชาที่เป็นสาระส าคัญของความรู้ที่น ามาใช้เป็นเครื่องมือ 
ท าให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อประกอบการเรียนการ
สอน เป็นการจัดเสริมประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจและเพ่ิม
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ทักษะและทัศนคติที่ต้องการ ทั้งนี้หลักสูตรควรสอดแทรกภาษาที่สองและสามเป็นการเสริมให้ผู้เรียน
มีความรู้ที่หลากหลาย และควรมีหลักสูตรเสริมเช่นหลักสูตรประกาศนียบัตรส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ิม
ความทันสมัยและก้าวทันโลกให้พระภิกษุสามเณรซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการรักษาพระพุทธศาสนา
อย่างไรก็ตามในการปรับหลักสูตรควรค านึงถึงการศึกษาเพ่ือความเป็นศาสนทายาทด้วย 
  ด้านครูผู้สอน ครูต้องเป็นผู้มีคุณธรรมที่ได้รับการยอมรับจากลูกศิษย์ โดยประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักพระธรรมวินัย สังเกตได้จากการมีความเมตตากรุณามีความปรารถนาดีต่อศิษย์ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ส่วนในด้านการท าหน้าที่ต้องมีความเข้าใจใน
หลักวิชาที่สอนดีแม้จะมีภาระงานสอนในหลักสูตรครูบางคนยังต้องท าหน้าที่ในฐานะนักเรียนบาลีด้วย 
เนื่องจากส านักเรียนจะอยู่กันแบบพ่ีน้อง อาศัยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งจากประสบการณ์ในการสอน 
ดังนั้น เจ้าส านักเรียนต้องส่งเสริมให้ครูผู้สอน อบรมวิชาชีพครูเพ่ือพัฒนาเทคนิคการวิธีการสอนให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจในวิชาการที่เรียน เป็นการประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและ
การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนครูผู้สอนจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ที่สุดในการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามเปูาหมายคุณภาพหมายรวมถึงคุณวุฒิประสบการณ์ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ความมีวัฒนธรรมและอารยธรรมรวมทั้งการอุทิศตนต่อภาระรับผิดชอบที่ก าหนด
ไว้ด้วยความมีระเบียบวินัยหมายถึงความประพฤติทั้งทางกายวาจาและใจ ที่แสดงถึงความเคารพใน
กฎหมายระเบียบประเพณีของสังคมและความประพฤติที่สอดคล้องกับอุดมคติหรือความหวังของตน 
เองโดยให้ยึดส่วนรวมส าคัญกว่าส่วนตัว เมื่อมีผลงานการสอนเป็นที่ประจักรแล้ว ดีแล้วเจ้าส านักเรียน
ควรบรรจุให้เป็นครูสอนประจ าส านักเรียน เพื่อเป็นก าลังใจในการสอน และจัดนิตยภัตถวายเป็นสร้าง
แรงจูงใจในการท างานเพ่ือการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
 การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นนั้นภาค 
รัฐบาล หรือมหาเถรสมาคมต้องจัดตั้งโรงเรียนผลิตครูผู้สอนโดยเฉพาะ ต้องออกเป็นกฎเฉพาะถึงของ
พระภิกษุที่จะเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมต้องจบวิชาการสอนพระปริยัติธรรมจากมหาวิทยาลัยสงฆ์
ก่อนจึงจะท าการสอนได้ ซึ่งในขณะนี้มีมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์มีถึงสองแห่งที่เปิดการศึกษาอยู่แล้ว 
เมื่อจบจากมหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งมีใบปริญญาบัตรเป็นเครื่องรับรอง ดังนี้จึงจะท าให้การศึกษา
พระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อครูผู้สอนรู้จักหน้าที่ของตนแล้วก็จะมีเวลาใน
การท าแผนการสอนใช้เวลาอย่างเหมาะสมและปฏิบัติงานได้ทันเวลาใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิ 
ภาพมีวินัยในตนเอง ควบคุมตนเองให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามท านองคลองธรรม มีวิธีท างานที่เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอ่ืนได้ ปฏิบัติตามกฎและระเบียบของหน่วยงานและสถานศึกษามีความตั้งใจ 
กระตือรือร้น และปฏิบัติงานเต็มความสามารถอย่างสม่ าเสมอ ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคในการท างานมี
ความพยายามที่จะสอนวิชาให้บรรลุจุดมุ่งหมาย อดทนเมื่อเกิดอุปสรรค ปฏิบัติงานเต็มที่ไม่ทิ้งขว้าง
กลางคันมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ ไม่โกรธง่ายและสามารถควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะ 
เหมาะสม มีความรักและศรัทธาในหน้าที่ของครผูู้สอนเห็นความส าคัญในหน้าที่ของครูผู้สอนสนับสนุน
การด าเนินงานของคณะสงฆ์ ร่วมมือและส่งเสริมให้มีการพัฒนามาตรฐานการสอนพระปริยัติธรรมตั้ง  
ใจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นส าคัญ ตระหนักที่จะเป็นครูที่ดีปฏิบัติตน
ให้เหมาะสมที่เป็นปูชนียบุคคลในการท าหน้าที่ครู อบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้ ความสามารถในวิชา  
การทั้งหลายทั้งปวง ซึ่งถือว่าเป็นงานหลักของครูทุกคนทุกระดับชั้นที่สอน ถือว่าการอบรมสั่งสอน
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ศิษย์เป็นหน้าที่ที่ส าคัญมาก จะละทิ้งหรือทอดทิ้งไม่ได้เพราะถ้าหากกระท าเช่นนั้นจะมีผลต่อการ
เจริญเติบโตทางความคิดและสติปัญญาของศิษย์เป็นอย่างมากกล่าวคือ ศิษย์ของครูจะไม่ได้รับการ
พัฒนา ความคิด ความรู้ และสติปัญญา หรือได้รับบ้างแต่ก็ไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร ดังนั้นครูจึงต้อง
มุ่งม่ันพัฒนาการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมให้เจริญรุ่งเรือง  
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค
วิธีการสอนที่มากกว่าการบรรยายในการเรียนแบบสืบค้น แบบค้นพบและใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหา
ที่มากขึ้น เพ่ิมระบบการสอนแบบคิดวิเคราะห์ ปรับเปลี่ยนขบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย โดยเน้นการ
เรียนการสอนแบบการตั้งค าถาม รู้จักการแก้ไขปัญหา ปรับการสอนให้เกิดความศรัทธาในการเรียน 
และสอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากขึ้น การปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
ทั้งภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน เพ่ือให้การสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้บรรลุจุดประสงค์ของการสอนที่ก าหนดไว้ จากความร่วมมือระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเพ่ือ 
ให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพน่าสนใจและผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ตามจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ที่ก าหนดขึ้นเพื่อน าผู้เรียนไปสูเปูาหมาย หรือจุดประสงค์การเรียนการสอน
ที่ก าหนด การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้เนื้อ  
หาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ต่างๆ จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเจตนารมณข์องหลักสูตรมุ่งหวังให้  
ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง สามารถค้นคว้าแสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง เป็นคนใฝุเรียน และรักการเรียนรู้ ผู้สอนจึงต้องสอนวิธีคิด วิธีการท าวิธีการแก้ปัญหาและ
สอนอย่างมีล าดับขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ
ตามท่ีหลักสูตรมุ่งหวัง 
  การจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การสอน คือผู้สอนต้องพิจารณาว่าจุดประสงค์ 
การสอนในครั้งนั้นมุ่งเน้นพฤติกรรมด้านใดจัดกิจกรรมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวัยความสามารถ 
ความสนใจของผู้เรียนจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับลักษณะของเนื้อหาวิชา แบบให้คิดวิเคราะห์เป็นมี
ล าดับขั้นตอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องไม่สับสน และสามารถโยงความสัม  
พันธ์ของเนื้อหาที่เรียนได้ โดยการบูรณาการหลักธรรมในพระพุทธศาสนาให้ผู้เรียนได้น าไปปฏิบัติโดย
สอดแทรกให้อยู่ในการจัดกิจกรรมให้แง่คิดที่ให้น่าสนใจ และการใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมแขวงด้วย
แง่คิดให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง จากกระบวนการการเรียนการสอน ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกท้าทายความคิดความสามารถของผู้เรียนที่หลากหลายเหมาะกับสถานการณ์โดยมีบรรยากาศ 
ที่รื่นรมย์ สนุกสนาน และเป็นกันเองในกิจกรรมนั้นดังนั้นการเตรียมความพร้อมของกระบวนการเรียน    
การสอนจึงจ าเป็นต้องอบรมวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ครูผู้สอนได้อบรมเทคนิคการเรียนการสอน
แบบใหม่ๆ เป็นการส่งเสริมให้ครูผู้สอนนั้นได้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้กระบวนการการเรียน
การสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
  เพราะการศึกษาปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีเป็นหัวใจส าคัญของการศึกษา
ของคณะสงฆ์ไทย ที่มีผลต่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
การแสวงและพัฒนาครูผู้สอน การสรรหาผู้เรียน การหาทุนสนับสนุน การก ากับการสอนการจัดการ
กระบวนการเรียนการสอนอย่างเข้มข้น ทั้งวิธีการเรียนการสอน การทอดสอบอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จ ต้องประกอบด้วยเจตนาและศรัทธาอันแรงกล้า เหล่านี้เป็นองค์ประกอบ
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ส าคัญของการจัดการศึกษาให้ประสบความส าเร็จนอกจากจะเป็นการศึกษาหลักธรรมค าสั่งสอนแล้ว
ยังได้ชื่อว่าเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาไว้อีกด้วย โดยเฉพาะการศึกษาภาษาบาลี เนื่องจากการ 
ศึกษาพระพุทธวจนะในพระไตรปิฎกนั้นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในภาษาบาลีเป็นหลักการศึกพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีจึงนับได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง 
 ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน ควรผลิตต ารา สื่อแผนการเรียนการสอนที่เป็นแกนกลางเพ่ือถือ
ปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนจัดท า และพัฒนาสื่อให้น่าสนใจและ  
ใช้อย่างแพร่หลาย ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องในการขบวนการเรียนการสอน และควรมีสถานที่
เรียนเป็นเอกเทศจัดเป็นห้องเรียนเฉพาะ เป็นสัดส่วนจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั้งภายในและภายนอก 
มีบรรยากาศและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ การผลิตสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่ใช้  
ในการเรียนการสอนเพ่ือให้การเรียนการสอนบังเกิดผลดีสื่อการสอนมีชื่อเรียกต่างๆ กันไปเช่นอุปกรณ์ 
การสอน อุปกรณก์ารศึกษา เทคโนโลยีการสอน เทคโนโลยีการศึกษา โสตทัศนศึกษา โสตทัศนูปกรณ์ 
แตใ่นปัจจุบันนิยมใช้ค าว่าสื่อการสอนมากกว่าเพราะมีความหมายกว้างขวาง มิใช่หมายถึงเพียงสิ่งของ
ที่ใช้ประกอบการสอนแต่หมายถึงทุกอย่างไมว่่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามหากน ามาประกอบการ
เรียนการสอนแล้วเกิดความเข้าใจง่าย รวดเร็ว ชัดเจนขึ้นเรียกว่าสื่อการสอนทั้งสิ้น ดังนั้นสิ่งที่ผู้สอน
น าไปใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเข้าเรียนบทเรียนที่ชัดเจน เกิดการเรียนรู้และจดจ าได้ 
นอกจากนี้สื่อการเรียนการสอนยังเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การเรียนการสอนด าเนิน
ไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ เพราะสื่อการเรียนการสอนสามารถท าให้เกิดประสบการณ์ในการเรียน 
รู้อย่างมีความหมาย สามารถเพ่ิมความเป็นรูปธรรมและความเป็นจริงต่อการเรียนสามารถน าเรื่องราว
หรือสิ่งต่างๆ ที่อยู่หา่งไกลเขา้มาในห้องเรียนไดจ้ากที่กล่าวมาในเบื้องต้น หมายถึงสิ่งที่สื่อไปยังผู้เรียน 
จะเป็นวัตถุ สิ่งของภาพ เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อประเภทโสตทัศนูปกรณ์ รวมถึงตัวบุคคล และวิธีการ
ถ่ายทอดเพ่ือให้การเรียนการสอนด าเนินไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ให้ช่วยให้กระบวนการเรียนรู้
ด าเนินไปสู่เปูาหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวไกลส่งผลให้สื่อการเรียนการสอนมีความทันสมัยมากขึ้น ครูยุคใหม่
จึงต้องรู้จักใช้ยุทธวิธีที่หลากหลายเป็นตัวกลางส าคัญในกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสร้างสีสันดึงดูดใจเปิดโลกการเรียนรู้ที่กว้างไกลให้กับผู้เรียนด้วยสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่
และต้องค านึงว่าจะน ามาใช้อย่างไรให้เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการสื่อสารใน
รูปแบบต่างๆ ที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ทั่วทุกมุมโลกในเวลาอันรวดเร็วในการจัดการเรียนการสอน
ยุคใหม่นั้น นอกจากครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของแนวคิดหลักแห่งวิชาชีพครูและ
เนื้อหาสาระวิชาที่สอนแล้วยังจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเครื่องมือที่จะใช้แสวงหา
ความรู้ เ พ่ือช่วยเติมเต็มความรู้ให้กับผู้ เรียนเกิดทักษะ ความรู้  สร้างสรรค์ประสบการณ์และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนทุกคน ดังนั้นสื่อ
การเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นสื่อบุคคล วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนเทคนิควิธีการล้วนเป็นสื่อกลางที่ท าให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ได้ง่ายและรวดเร็ว จึงถือเป็นเครื่องมือส าคัญยิ่ง
ที่จะน าความต้องการของครูผู้สอนไปสู่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และที่ส าคัญคือครูผู้สอนต้องรู้จักเลือกสรรสื่อการ
เรียนรู้ที่จะน าไปใช้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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  บทเรียนออนไลน์ หรือ E-Leaning จึงเป็นบทเรียนแห่งการเรียนรู้ที่ถ่ายทอดเนื้อหาสาระ
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยซีดีรอม การเรียนการสอน
บนเว็บ (Web-Based Learning) การเรียนออนไลน์ (On-line Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาว 
เทียม การเรียนด้วยวิดีโอผ่านออนไลน์ เป็นต้น เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองที่ผู้เรียนอาจเลือกเรียนตาม
ความสามารถและความสนใจ เป็นวิธีการที่ผู้สอน ผู้เรียน และเพ่ือนร่วมชั้นเรียนสามารถติดต่อสื่อสาร 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติโดยอาศัยการติดต่อสื่อสาร
ในรูปแบบของ E-mail, Webboard, Chat หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Book (Electronic Book) 
เป็นหนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะ
เป็นแฟูมข้อมูลที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ 
เป็นสื่อที่สามารถแทรกภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และที่ส าคัญคือ E-Book สามารถ
ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ไม่สามารถท าได้อย่างง่ายดายในสื่ อที่เป็น
หนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์ 
 ด้านการวัดผลและประเมินผล ควรปรับเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลโดยใช้วิธีด าเนิน
สายกลาง จัดระบบให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยเน้นการวัดความเข้าใจและการประยุกต์ใช้มากกว่าวัด
ความจ า ปรับปรุงการออกข้อสอบโดยให้เลือกท า มีการทดสอบความยากง่ายของข้อสอบ เพ่ือวัดผล 
สัมฤทธิ์ของผู้เรียนครอบคลุมทุกด้าน ข้อสอบควรเน้นการประยุกต์ใช้ และควรปรับปรุงการออกข้อ  
สอบโดยให้เลือกท า มีการสอบเก็บสะสมได้ในทุกระดับ ทั้งนี้ ควรให้ผู้สอนได้ประเมินผลการเรียนพฤติ 
กรรมการเรียนของผู้เรียน หรือองค์ประกอบอ่ืนๆ และมีการท าหน้าที่ด้านการให้ค าปรึกษา และการ
แนะแนวด้านพฤติกรรมจิตใจและปัญญาอย่างต่อเนื่อง การก าหนดสิ่งที่มีความหมายแทนคุณลักษณะ
คุณภาพ ของสิ่งที่ต้องการวัดโดยสิ่งที่ก าหนดนั้นอาจอยูในรูปของภาษาตัวเลขสัญลักษณ์ก็ได้ ส่วนการ
ประเมินผล หมายถึง การน าสิ่งที่ได้จากการวัดมาตัดสิน ตีราคา ซึ่งการที่จะตัดสินหรือตีราคาสิ่งใดได้
นั้นจ าเป็นจะต้องอาศัยหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องเพราะผลการประเมินจะอยู่ในรูปของความเหมาะสมหรือ 
ไม่เหมาะสม ดีหรือเลว ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ เป็นต้น การวัดผลและประเมินผลเป็นกระบวนการที่ส าคัญ
อย่างหนึ่ง ของการจัดการศึกษาเพราะการวัดผล และประเมินผลจะแสดงผลการตรวจสอบการเรียน
การสอนของผู้เรียนว่าเป็นไปตามผลการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้ และจุดหมายของหลักสูตร เพียง 
ใดซึ่งจะเป็นข้อมูลของผู้สอนในการใช้ประกอบการปรับปรุง และพัฒนาผลการเรียนการสอนต่อไป 
  การวัดผลและการประเมินผลเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง เมื่อมีการวัดผลจะท าให้
ได้ข้อมูลและรายละเอียดหลายด้าน เมื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับเกณฑ์ใดเกณฑ์
หนึ่งเพื่อตีค่า หรือสรุปคุณค่าออกมาถือว่าเป็นกระบวนการประเมินผล การประเมินจะมีความถูกต้อง
เที่ยงตรงเพียงใดข้ึนกับความถูกต้องของผลการวัด ถ้าผลการวัดถูกต้องการประเมินก็จะมีความเชื่อถือ
ได้มากและตรงกับความเป็นจริงถ้าผลการวัดผิดพลาด การประเมินก็จะผิดพลาดไปด้วย การจัดการ
เรียนการสอนเทอมหนึ่งๆ ควรมีการตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียน ผู้สอน และกระบวนการสอนเป็น
ระยะๆ (formative evaluation) เพ่ือพิจารณาตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีคุณสมบัติหรือเกิดพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนตรงตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่กระบวนการวัดและ
ประเมินผลนี้จะพยายามท าให้ได้ข้อมูลจากการจัดการเรียนการสอนเพ่ือน ามาใช้วิเคราะห์และตัดสินใจ
ว่าการสอนดังกล่าวนั้นบรรลุผลหรือไม่ (summative evaluation) น าผลการตัดสินใจเพ่ือประโยชน์



๒๒๖ 

ในการจัดล าดับ เลื่อนชั้นเรียนและพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไปการเรียนการสอนหากไม่มี
การวัดและประเมินผลแล้ว ผู้สอนก็ไม่ทราบว่าผู้เรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึนหรือไม่มากน้อยเพียงใด ไม่ทราบ
ว่าการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวมีประสิทธิภาพหรือไม่ เหมาะสมหรือไม่ หากต้องการพัฒนาปรับ 
ปรุงแก้ไข จะปรับปรุงพัฒนาตรงจุดไหน อย่างไร เป็นต้น ความสัมพันธ์และองค์ประกอบของการวัด
และประเมินผลและกระบวนการจัดการเรียนการสอน นิยมใช้เพ่ือตรวจสอบการเรียนรู้และความก้าว 
หน้าของผู้เรียนหรือปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนมักใช้แบบทดสอบ การสังเกต การซักถามหรือ
เครื่องมือวัดอ่ืนๆ ที่เหมาะสมระยะเวลามักท าเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนเรื่องหนึ่งๆ ควรใช้เครื่องมือ
วัดที่มีประสิทธิภาพ เครื่องมือที่ท าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ประโยชน์สูงประหยัดสุด โดยลงทุน
น้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นด้านเวลา แรงงาน ความสะดวกสบายแบบทดสอบที่ดีควรพิมพ์ผิดพลาดตกหล่น 
น้อย รูปแบบดูง่ายเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่านง่ายและจัดให้มีการวัดผลทุก ๖ เดือนของภาคการศึกษา
เพ่ือประสิทธิภาพในการสอน  
 



 
บทท่ี ๕ 

สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

  การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี” ในบทนีผู้้วิจัย 
ได้มุ่งท่ีจะสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา ให้เกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
จังหวัดชลบุรี รวมทั้งเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเอกสารในขั้นทุติยภูมิ โดยมมีข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในการให้สัมภาษณ์จ านวน    
๓๒ รูป และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อในการสนทนากลุ่ม จ านวน ๑๔ รูป/คน ซึ่งถือเป็นข้อมูลในชั้นปฐมภูมิที่
ผู้วิจัยได้รวบรวมไว้ ทั้งนี้ได้น าข้อมูลที่ได้จากทั้งสามส่วนมาสู่กระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือ   
ให้ได้องค์ความรู้ที่ได้เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี คือ ๑) ด้าน
หลักสูตร ๒) ด้านครูผู้สอน ๓) ด้านกระบวนการการเรียนการสอน ๔) ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน และ 
๕) ด้านการวัดผลและประเมินผล ได้ดังต่อไปนี้ 
   ๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
   ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
   ๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
   การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี” คือ ๑) ด้าน
หลักสูตร ๒) ด้านครูผู้สอน ๓) ด้านกระบวนการการเรียนการสอน ๔) ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน และ 
๕) ด้านวัดผลและประเมินผล สามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้สามารถไปพัฒนาสังคมรวมทั้งการ
สร้างศาสนทายาทสืบไป กล่าวโดยสรุป มีดังนี้ 
  จุดแข็ง ของการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี คือ เป็นส านักเรียนที่มีจุด
มุ่งเน้นเรื่องการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะ
ด าเนินงานตามนโยบายของเจ้าส านักเรียนไดอ้ย่างดี มีงบประมาณด้านการศึกษาและสามารถจัดหาทุน
เพ่ิมเติมจากศรัทธาสาธุชนได้เพียงพอที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีบุคลากร
ต้นแบบที่ประสบความส าเร็จด้านการศึกษาทั้งสายพระปริยัติธรรม และสายอุดมศึกษาสามารถเป็น
ป๎จจัยหลักในการจูงใจแก่ผู้เรียน มีนักเรียนของส านักเรียนสอบไล่ได้ในสนามสอบธรรมสนามหลวงและ 
บาลีสนามหลวงมาแล้วตลอดเรื่อยมา ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีการวาง
ระบบการบริหารไว้อย่างดีและชัดเจน ในหน้าที่ที่พึงปฏิบัติ เช่น มีคณะกรรมการเพ่ือบริหารการศึกษา 
คณะด าเนินการศึกษา คณะครูสอนพระปริยัติธรรม 
   สรุปจุดแข็งในการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี ทั้ง ๕ ด้าน ไดด้ังต่อไปนี้ 
   ๑) ด้านหลักสูตร พระสังฆาธิการในทุกระดับชั้นให้ความร่วมมือกันดีคณะสงฆ์มีระบบและ
กลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพท าให้เกิดการพัฒนาจิตใจมีหลักค าสอนโน้มน้าว



   ๒๒๘ 

 

ให้เกิดกับผู้เรียนได้เข้าถึงภาวะของการพัฒนาจิตใจอย่างแท้จริงโดยสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานได้
อย่างจริงจัง 
  ๒) ด้านครูผู้สอน ได้แก่ มีครูที่มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว และมีปริมาณอย่าง
เพียงพอต่อการเรียนการสอน เพราะอยู่ในศูนย์กลางทางการศึกษา ที่เป็นปฏิรูปเทศ 
  ๓) ด้านกระบวนการเรียนการสอน ได้แก่ มีการจัดท าแผนการสอน ตามแผนยุทธศาสตร์มี
ประสบการณ์ มีเทคนิควิธีที่หลากหลายที่สามารถสอนให้จูงใจ แจ่มแจ้ง แกล้วกล้า และมีคุณภาพที่มี
การยอมรับ ท าให้นักเรียนเข้าศึกษาเพ่ือมากข้ึน 
  ๔) ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน ได้แก่ มีบุคลากรที่สามารถผลิตสื่อที่หลากหลายตามล าดับช่วง 
ชั้นของหลักสูตร และการน าสื่อไปปรับใช้เพื่อให้เกิดศักยภาพทางการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 
   ๕) ด้านการวัดผลและประเมินผล ได้แก่ คณะสงฆ์มีการวางแผนในการตรวจสอบการสอบ  
วัดผลประจ าปีที่รัดกุมและจริงจังต่อการก ากับดูแลมีระบบและกลไกลการประเมินผลที่ชัดเจนอย่าง
เป็นธรรมต่อผู้เรียน 
  จุดอ่อน  รูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี ที่เป็นจุดอ่อนไม่ให้ 
การพัฒนาการเรียนการสอนบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามที่มุ่งหวังไว้ เช่นบุคลากรครูผู้สอน
ส่วนมากอยู่ในช่วงวัยรุ่น มีความรู้ความสามารถเกิดป๎ญหาสมองไหล บุคลากรครูผู้สอนขาดทักษะการ
สอน เพราะไม่มีการจัดอบรมสัมมนาครูผู้สอนพระปริยัติธรรมไว้ก่อนท าให้มีป๎ญหาการสื่อความรู้ความ 
เข้าใจต่อนักเรียนได้น้อย บุคลากรครูผู้สอนไม่ด าเนินการสอนตามแผนการสอนที่ได้วางไว้ ท าให้งาน
ด าเนินไปอย่างพลาดเปูาประสงค์ บุคลากรครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญช านาญในการสอนยังมีไม่เพียง  
พอต่อความต้องการ ผู้เรียนขาดแรงจูงใจของระบบการศึกษาพระปริยัติธรรมมีน้อย บางปีการศึกษา
กลุ่มท่ีเข้ามายังขาดทักษะการอ่าน การเขียน ความเข้าใจอยู่มากและมีทัศนคติ ความมุ่งหวังความคาด   
หมายของผู้เรียน จะเปลี่ยนไปเมื่อสอบไปผ่านในแต่ละปี 
  สรุปประเด็นจุดอ่อน รูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี ทั้ง ๕ 
ด้านได้ดังต่อไปนี้ 
   ๑) ด้านหลักสูตร ได้แก่ ขาดการสนับสนุนในการปรับปรุงหลักสูตร เนื่องเป็นหลักสูตรเก่า
ยังไม่รับการเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันกับการศึกษาสมัยใหม่ของสายสามัญเนื้อหาของหลักสูตรไม่สามารถ 
ท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ด้วยตนเอง เพราะเป็นภาษาที่เข้าใจอยาก ขาดการพัฒนาหลักสูตรที่ ต่อเนื่องให้
เป็นป๎จจุบัน ไม่สามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตจริง 
  ๒) ด้านครูผู้สอน ได้แก่ ยังเป็นระบบพ่ีสอนน้อง ไม่ระบบการคัดเลือกครูที่มีศักยภาพและ
ไม่มีอัตรารองรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นระบบ เช่น เงินเดือน หรือ ค่าตอบแทนและนิตยภัตเหมาะ  
สมกับภารงานในการปฏิบัติหน้าที่เหมือนทางราชการ 
  ๓) ด้านกระบวนการเรียนการสอน ได้แก่ ไม่มีการวางแผนด้านก าลังครู จึงมีอัตราครูที่ไม่
เพียงพอต่อการเรียนการสอน ส่งผลให้ครูที่มีความสามารถถลาสิกขาสมองไหลไปสอนโรงเรียนเอกชน
ทีใ่ห้เงินเดือนหรือค่าตอบที่สูงกว่า ขาดเทคนิควิธีที่หลากหลายที่สามารถสอนให้จูงใจ ไม่มีวิธีการเรียน
การสอนแบบสืบค้น ไม่มีตัวอย่างในการตั้งค าถาม 
  ๔) ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน ได้แก่ เอกสารต าราขาดการปรับปรุงบุคลากรในสมัยก่อนขาด 
การผลิตสื่อประกอบการบรรยายที่หลากหลาย บางส านักยังเน้นการเรียนการสอนแบบท่องจ า 



   ๒๒๙ 

 

  ๕) ด้านการวัดผลและประเมินผล ได้แก่ ไม่มีระบบการสอบเก็บคะแนน และการวัดผลที่
สามารถสะสมหรือสอบแก้ตัวในแต่ละภาคการศึกษา ท าให้ผู้เรียนขาดโอกาสในการศึกษาของระดับสูง
ต่อไป ท าให้เกิดช่องว่างระหว่างผู้เรียนที่มีอายุแตกต่างกัน และบางครั้งเกิดความท้อแท้ต่อการศึกษา
ในระบบเดิมๆ ของคณะสงฆ์ คือ ครูผู้สอนไม่ได้ออกข้อสอบ ผู้ออกข้อสอบไม่ได้ตรวจวัดผลการสอบ 
และผู้ตรวจวัดผลการสอบขาดการอบรมให้มีความรู้เท่าเทียมกันในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอบประจ าป ี
  โอกาส ในการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการ
บริหารจัดการศึกษาให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ผู้เรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ได้รับการ
ยกย่องจากสังคมพุทธและสังคมโดยทั่วไป มีโอกาสสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่ต่อไปวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา ได้รับการยอมรับจากสังคมในประเทศและระดับนานาชาติ ความต้องการบุคลากรใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสังคมยังเป็นที่ต้องการมาก พระภิกษุ สามเณร ผู้ได้ส า เร็จ มีศักยภาพ
สอนนักธรรมได้และเป็นที่ต้องการในส านักเรียนต่างๆ ท าให้เอ้ือต่อการจัดระบบการจัดการศึกษาที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน และป๎ญหาสังคมภายนอกเป็นอีกป๎จจัยหนึ่ง ท าให้ผู้ปกครองส่งลูกหลานเข้า
มาบวชเรียน เริ่มมีแนวโน้มมากขึ้น 
  สรุปประเด็นโอกาส ในการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี ทั้ง ๕ ด้านได้
ดังต่อไปนี้ 
   ๑) ด้านหลักสูตร ได้แก่ สามารถน าหลักสูตรไปประยุกต์ใช้สอนได้กับทุกระดับชั้น ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนต้องได้รับการอบรมในแต่ละหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปีการศึกษาควรได้รับการ
อบรมเพ่ือการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักสูตรที่มีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยและครอบคลุมเนื้อหาที่มี
ความหลากหลายของแต่ละวิชา 
  ๒) ด้านครูผู้สอน ได้แก่ ครูผู้สอนมีโอกาสพัฒนาความรู้ที่หลากหลาย สามารถศึกษาต่อได้
ทั้งในและต่างประเทศ ต้องมีระบบการคัดเลือกท่ีเป็นธรรมปราศจากระบบอุปถัมภ์ต้องมีโอกาสที่จะได้ 
รับเงินเดือนและค่าตอบแทน ที่เป็นระบบ เช่น เงินเดือน หรือ ค่าตอบแทน และนิตยภัตเหมาะสมกับ
ภารงานในการปฏิบัติหน้าที่เหมือนทางราชการ 
  ๓) ด้านกระบวนการเรียนการสอน ได้แก่ ต้องมีการวางแผนอัตราก าลังครูสอนเพ่ือสร้าง
บุคลากรรุ่นใหม่ ที่มีแนวคิดต่อระบบการศึกษาสมัยใหม่ มีระบบจูงใจที่ให้ครูที่มีอยู่ได้รับโอกาสในการ
ปรับขึ้นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนทุกๆ ปี โอกาสในการสร้างประสบการณ์ การสอนไม่เป็นเพียงแต่
การบรรยายอย่างเดียวต้องเพ่ิมเทคนิควิธีที่หลากหลายที่สามารถสอนให้จูงใจ ด้วยวิธีการเรียนการ
สอนแบบสืบค้น มีตัวอย่างในการตั้งค าถาม 
  ๔) ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน ได้แก่ ครูผู้สอนต้องผลิตเอกสารประกอบการสอนและเรียนรู้
การผลิตสื่อต าราให้ทันสมัย บุคลากรในสมัยนี้ต้องเน้นการเรียนการสอนแบบการค้นคว้าจากสื่อต่างๆ
ที่หลากหลาย วิธีการสอนผ่านระบบการสื่อสารทางไกล เพ่ือเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจเรียนแต่ไม่มี
เดินทางไปเรียนได้เพราะมีภาระรับผิดชอบต่อธุรกิจของตนเอง 
  ๕) ด้านการวัดผลและประเมินผล ได้แก่ ต้องมีระบบการสอบเก็บคะแนน และการวัดผลที่
สามารถสะสมหรือสอบแก้ตัวในแต่ละภาคการศึกษา ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสในการศึกษาของระดับสูง
ต่อไปจนท าให้อุดช่องว่างระหว่างผู้เรียนที่มีอายุแตกต่างกัน และบางครั้งเกิดความท้อแท้ต่อการศึกษา
การศึกษาในระบบเดิมๆ ของคณะสงฆ์ คือ ครูผู้สอนต้องเป็นผู้ออกข้อสอบในแต่ละแห่งที่มีโอกาสเข้า
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ไปให้ความรู้หรือมีการประชุมกลุ่มของคณะสงฆ์จังหวัดในการออกข้อสอบในภาพรวมโดยการนัด
ประชุมครูผู้สอนทั้งหมดมาประชุมพร้อมกันเพ่ือจัดท าข้อสอบร่วมกันต่อไป ผู้ออกข้อสอบต้องเป็น
ผู้ตรวจวัดผลการสอบ ในกรณีที่เป็นข้อสอบอัตนัย และเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนตรวจวัดผลการสอบ 
โดยการอบรมให้มีความรู้เท่าเทียมกันในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอบ 
  อุปสรรคและภัยคุกคาม ที่เป็นอุปสรรคของการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัด 
ชลบุรี ที่เป็นผลเสียต่อการจัดการบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรม เช่น ผู้เรียนมีทัศนคติต่อการศึกษา
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ว่าเรียนยาก สอบยาก ประสบผลส าเร็จยาก ต่างจากการศึกษา
สายสามัญ ที่สามารถสอบผ่านชั้นได้ทุกปี ความเจริญของสังคมภายนอกเข้ามาในเขตก าแพงวัดได้ง่าย 
ยิ่งขึ้นจากสื่อสารต่างๆ เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ท าให้เกิดความลังเลใจของผู้เรียนที่เป็น
พระภิกษุสามเณร มีความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น ความคาดหวังของผู้ปกครองยังยึดติดอยู่กับวุฒิการ  
ศึกษาสายสามัญมากกว่าสายธรรม และแรงจูงใจใฝุเรียนของผู้เรียนมีน้อยลง 
  สรุปประเด็น อุปสรรคและภัยคุกคาม ในการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัด 
ชลบุรี ทั้ง ๕ ด้าน ได้ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ด้านหลักสูตร ได้แก่ ขาดการพัฒนาหลักสูตร เป็นหลักสูตรเก่า ยังไม่ได้รับการเปลี่ยน 
แปลงให้ทันกับการศึกษาสมัยใหม่ของสายสามัญ หลักสูตรไม่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปเป็นการใช้ภาษาที่
เข้าใจอยาก ป๎ญหาการพัฒนาหลักสูตรที่ไม่ต่อเนื่องให้เป็นป๎จจุบัน 
  ๒) ด้านครูผู้สอน ได้แก่ ไม่มีระบบการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นครูผู้สอนที่มีศักยภาพ
และอัตรารองรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นระบบ เช่น เงินเดือน หรือ ค่าตอบแทน และนิตยภัตที่
เหมาะสมกับภารงานในการปฏิบัติหน้าที่เหมือนทางราชการ ครูผู้สอนในป๎จจุบัน รับหลายหน้าที่จน
แบ่งเวลาในการปฏิบัติไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
  ๓) ด้านกระบวนการเรียนการสอน ได้แก่ ไม่มีการวางแผนในการสอนแต่ละวันที่มีการ
เรียนการสอน จึงมีอัตราครูที่ไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน 
  ๔) ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน ได้แก่ ยังขาดงบประมาณในการผลิตเอกสารต ารา ขาดการ
ปรับปรุง บุคลากรขาดการผลิตสื่อประกอบการบรรยายที่หลากหลาย บางส านักยังเน้นการเรียนการ
สอนแบบท่องจ า 
  ๕) ด้านการวัดผลและประเมินผล ได้แก่ ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานและการวัดผลที่สามารถสะสม
หรือสอบแก้ตัวในแต่ละภาคการศึกษา โดยท าให้ผู้เรียนขาดโอกาสในการศึกษาของระดับสูงต่อไปจน
ท าให้เกิดช่องว่างระหว่างผู้เรียนที่มีอายุแตกต่างกันและบางครั้งเกิดความท้อแท้ต่อการศึกษาในระบบ
เดิมๆ ของคณะสงฆ์ คือ ครูผู้สอนไม่ได้ออกข้อสอบผู้ออกข้อสอบไม่ได้ตรวจวัดผลการสอบและผู้ตรวจ
วัดผลการสอบขาดการอบรมให้มีความรู้เท่าเทียมกันในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอบ 
 
๕.๒ การอภิปรายผล 
  รูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี ที่มีพระภิกษุสามเณรสามารถ
ศึกษาพระธรรมวินัย ได้มีความรู้นักธรรมและบาลี ซึ่งเป็นค าสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า นับว่าเป็นก าลังส าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังชุมชนท้องถิ่นและสังคม และเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ศูนย์กลางของประเทศมีความเจริญรุ่งเรื่องทั้งเศรษฐกิจ สังคม
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และวัฒนธรรม จึงท าให้การจัดการศาสนศึกษามีประสิทธิผล มีทั้งการศึกษาพระธรรมวิจัยและทฤษฎี
เกี่ยวกับค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้งน าพระธรรมวินัยมาปฏิบัติด้วย กาย วาจาและใจจึง
เป็นการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องตาม ๒ ประการ คือ คันถธุระ ที่ศึกษาพระธรรมวินัยให้ถูกต้องชัดเจน 
ไม่ผิดเพ้ียนไปจากที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้ และวิป๎สสนาธุระ เป็นการเรียนพระกรรมฐาน มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติทางกาย วาจาและใจ เพื่อบรรลุเปูาหมายสูงสุดคือการบรรลุธรรมในอนาคต ผู้บริหารการศึกษา
พระปริยัติธรรมต้องให้ความส าคัญของป๎จจัยต่างๆ ที่ส่งผลน าไปสู่การพัฒนาประสิทธิผลของการศึกษา
ความส าคัญต่อการพัฒนาและปรับปรุงตนเองทั้งในด้านการมุ่งเน้นการบริหารโดยใช้การตัดสินใจแบบ 
มีส่วนร่วมการใช้ภาวะผู้น าในการโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมท างานมากกว่าการมุ่งอ านาจ ให้มี
กระบวนการติดต่อสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิกด้วยกัน ผู้บริหารต้องตระหนักและให้ความสนใจต่อการ
พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานมีความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพ 
แวดล้อมต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการศึกษา โดยก าหนดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยน  แปลงไปตามกาลสมัย  
   ผู้วิจัย จะได้อภิปรายรูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี ตามหลัก 
การจัดการประกอบด้วย ด้านหลักสูตร ด้านครูผู้สอน ด้านขบวนการเรียนการสอน ด้านสื่ออุปกรณ์
การสอน และด้านการวัดผลและประเมินผล จึงสรุปการอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ด้านหลักสูตร การพัฒนาการจัดการการศึกษาได้ระบุถึงผลลัพธ์ที่พึงปรารถนาอันเกิด
จากความพยายามในการพัฒนาการศึกษา “การเพ่ิมประสิทธิผลของการแก้ป๎ญหาและความสามารถ
ในการปรับตัวมุ่งสู่อนาคตขององค์การ ส่วนในระดับบุคคลนั้นการพัฒนาองค์การเปิดโอกาสให้สมาชิก
เพ่ิมความตระหนักสูก้ารเข้ามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานทั้งนี้เพ่ือผสมผสานวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลให้
สอดคล้องกับเปูาหมายขององค์การ”๑ สอดคล้องกับงานวิจัยของ บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ ได้วิจัยเรื่อง 
“การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดความรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนของ
นักศึกษาคร”ู ผลการวิจัยพบว่า๒ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ ๑) การพัฒนารูปแบบการจัด  
การเรียนการสอน แบบการจัดการความรู้ซึ่งได้รับการประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญที่ระดับ
มากที่สุด รปูแบบมีลักษณะเด่นคือ การบูรณาการการจัดการความรู้กระบวนการกลุ่มและเรียนรู้แบบ
ร่วมมือการเรียนรู้แนวสร้างสรรค์นิยมการน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผลตามสภาพจริง
การน าเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบการจัดการความรู้ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นักศึกษาครู จ านวน ๖๐ คน กลุ่มทดสอบ จ านวน ๓๐ คน และกลุ่มควบคุมจ านวน ๓๐ คน กลุ่ม
ทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน และสมรรถนะทางการสอนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัย  
ส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ และสอดคล้องกับผลงานการวิจัยของ จุฬาภรณ์ มาเสถียรวงศ์ ได้วิจัย
เรื่อง “นโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาแบบมุ่งอนาคตเพ่ือเด็กและเยาวชนไทย” การวิจัยครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาแนวโน้มทางเศรษฐกิจสังคมที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนใน

                                                           

  ๑Fred Luthens, Organization Behavior, (Singapore  :  McGraw Hill International Editions, 
1999), p. 565. 
    ๒บัณฑิต ฉัตรวิโรจน,์ “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดความรู้เพื่อเสรมิสร้าง
สมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู”, ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา, (ภาควิชานโยบายการ
จัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา : จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๒๐๘. 



   ๒๓๒ 

 

ต่างประเทศและของประเทศไทย ๒) ศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาแบบมุ่งอนาคตเพ่ือ
เด็กและเยาวชนไทย ๓) ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ทางกาศึกษาแบบมุ่งอนาคต
เพ่ือเด็กและเยาวชนไทย ผลการวิจัย พบว่า๓ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือสังคมไทย ๑๐ ปี
ข้างหน้าจะต้องเผชิญกับแนวโน้มส าคัญและความไม่แน่นอนในด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสังคมเด็ก 
เยาวชน และการศึกษาไทย ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มด้านสื่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโฉมหน้าการเรียนรู้จาก
ห้องเรียนไปสู่โลกไร้พรมแดน กระแสเศรษฐกิจเสรีที่มีผลต่อภาวะการแข่งขันและการแย่งชิงเพ่ือเข้าถึง
ความรู้กระแสความก้าวหน้าทางวิทยาการที่ส่งผลกระทบต่อการเร่งรัดให้การศึกษาต้องไล่ทันต่อความ 
รู้ใหม่ๆ กระแสการเมืองยุคใหม่ท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมที่หนีไม่พ้นซึ่งความขัดแย้งและการเรียน
ร้องสิทธิทางสังคม ในชุมชน ชาติพันธุ์ต่างๆ แนวโน้มวิกฤตทางจริยธรรมคุณธรรม รวมถึงความอ่อน 
แอของสถาบันครอบครัว ที่มีผลต่อการอบรมเลี้ยงดู และการใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชนซึ่งทั้งหมดนี้
ยังส่งผลสืบเนื่องเชื่องโยงไปกับป๎ญหาวิกฤตเยาวชน เรื่องการใช้ชีวิตเสี่ยงเป็นต้น 
  เมื่อผู้บริหารหรือเจ้าส านักเรียน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ในแต่ละส านักเรียนใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีการวางแผนการจัดการศึกษาแผนกบาลี ทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามหลัก   
สูตร กฎระเบียบที่เหมาะสมในยุคโลกาภิวัตน์วางแผนการจัดองค์การบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกบาลี ให้มีเปูาหมายที่ชัดเจน วางแผนการบริหารงานบุคคลให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของมหา
เถรสมาคม และกฎระเบียบที่เก่ียวข้องการศึกษาแผนกบาลี วางแผนการอ านวยการโดยมีการแบ่งทีม   
งานให้กับคณะผู้ท าหน้าที่ในการเรียนการสอน และการสอบวัดผล ตามที่แม่กองบาลีสนามหลวง
ก าหนดวางแผนหาเงินทุนและรางวัล เพื่อให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที และนักเรียนบาลีตามล าดับชั้นเพ่ือ
สร้างขวัญและก าลังใจ จึงเป็นเหตุผลให้ผู้บริหารหรือเจ้าส านักเรียน อาจารย์เจ้าหน้าที่และนักเรียน
นักเรียน มีความคิดเห็นด้านการวางแผน โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง  
  ๒) ด้านครูผู้สอน การพัฒนาการจัดการการศึกษาด้านการบริหารบุคคล พบว่าการสรรหา
และคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถพิเศษจากภายนอกเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ขององค์การ
หรือคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถพิเศษจากภายในองค์การที่มีคุณสมบัติตรงตามความ
ต้องการขององคก์ารแล้วก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่า องค์การไม่ต้องพัฒนาบุคลากรอีกเพราะแม้บุคลา  
กร จะผ่านกระบวนการคัดเลือกท่ีดีที่สุดมาแล้ว ก็อาจจะยังไม่สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ได้เลยในทันที่ เพราะในความเป็นจริงแล้วไม่มีบุคลากรใดที่ดีที่สุด หรือเหมาะที่สุดส าหรับองค์การโดย
ไม่ผ่านการขัดเกลา ท าให้องค์การต้องมีกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถพิเศษ
เหล่านี้ให้มีความเหมาะสมกับ ภารกิจ และ เปูาหมายขององค์การ และยิ่งต้องพัฒนาบุคลากรเพ่ิมมาก
ขึ้นเพ่ือเป็นก าลังคนส ารองที่ส าคัญ ส าหรับองค์การในอนาคตกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึง
ไม่ควรเน้นเรื่องการให้ แต่ควรเน้นเรื่องการดึงความสามารถหรือศักยภาพของบุคลากรออกมาโดยผ่าน
กิจกรรมการพัฒนา”๔ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระราชรัตนมงคล (มนตรี ยางธิสาร) ได้วิจัยเรื่อง  

                                                           

  ๓จุฬาภรณ์ มาเสถียรวงศ์, “นโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาแบบมุ่งอนาคตเพื่อเด็กและเยาวชน
ไทย”, ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา, (ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้น าทาง
การศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๑๗๐. 
  ๔จิรประภา อัครบวร, คุณค่าคน คุณค่างาน , (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เต๋า ๒๐๐๐, ๒๕๕๒), 
หนา้ ๘. 



   ๒๓๓ 

 

“การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิธีการสอนศีลธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของพระสอนศีลธรรมต่าง
โครงการของกระทรวงศึกษาธิการ” ผลการวิจัย พบว่า๕ ผลการติดตามผลของบุคลากรอยู่ในระดับ
มาก คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้น าความรู้ไปใช้ปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า หลักสูตรมี
ความสอดคล้อง มีความเหมาะสมทั้งด้านระยะเวลา ด้านเนื้อหาสาระ ด้านกิจกรรม ด้านสื่อ อุปกรณ์ 
การสอน และด้านการประเมินผลเป็นต้นและไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมหวัง บุญสิทธิ์ ได้วิจัย
เรื่อง “การศึกษารูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของข้าราชการครู
สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น” มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูให้สามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ผลการวิจัย พบว่า๖ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ ๑) 
ผลการพัฒนานวัตกรรมและเครื่องมือประเมินผลในการพัฒนาครู เครื่องมือ นวัตกรรม ที่ใช้ประกอบ 
การพัฒนาครูประกอบด้วยคู่มือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู เอกสาร
เสริมความรู้ด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ และเอกสารเสริมความรู้ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน จากการประเมินคุณภาพเอกสารพบว่าทุกรายการมีผลประเมินอยู่ในระดับมากถึงมากที่ สุด ๒) 
ประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาครู ผลการประเมินพฤติกรรมการสอนของครูพบว่า ทุกรายการ
อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ๓) ผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยของครูกลุ่มเปูาหมายพบว่า ทุกราย 
การอยู่ในระดับมาก 
  เมื่อผู้บริหารหรือเจ้าส านักเรียน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ในแต่ละส านักเรียนใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ได้ส่งเสริมอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาบาลี เข้าประชุม อบรมสัมมนา
ไปศึกษาดูงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริง มีการจัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงวิชาการในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมเพ่ือสร้างทีมงานให้เกิดความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานเชิงลึก มีการจัดกิจกรรมเสริมความรู้แก่
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาบาลี เช่น การปฏิบัติธรรม เทคนิคการสอน และการสอนทางคอม  
พิวเตอร์เป็นต้น สนับสนุนทุนทรัพย์และพัฒนาอาจารย์ ให้ได้ท าผลงานทางวิชาการตามสติป๎ญญา
ความรู้ ความสามารถออกไปสู่สังคมยุคโลกาภิวัตน์ วิเคราะห์ป๎ญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เก่ียวกับบุคลากร 
ทางการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในยุคโลกาภิวัตน์ จึงเป็นเหตุผลให้ผู้บริหารหรือเจ้าส านัก
เรียน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน มีความคิดเห็นด้านการบริหารบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 
เห็นด้วยปานกลาง 
  ๓) ด้านกระบวนการเรียนการสอน การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาด้านการจัด
องค์การพบว่าการออกแบบโครงสร้างองค์การ และเรื่องการประเมินผล ส าหรับทางด้านทักษะนั้นที่
ปรึกษาจะต้องมีทักษะด้านต่างๆ เช่น การฟ๎ง การมีมนุษย์สัมพันธ์ การสร้างความเชื่อถือและความ  
สามารถในการท างานร่วมกับกลุ่มได้อย่างราบรื่น”๗ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ นงลักษณ์ เรือนทอง 

                                                           

  ๕พระราชรัตนมงคล (มนตรี ยางธิสาร), “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิธีการสอนศีลธรรมระดับมัธยม 
ศึกษาตอนต้นของพระสอนศีลธรรมตามโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ”, ปริญญาการศึกษาศาสตร ดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่, (บัณฑิตวิยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๔). หน้า ๘๑. 
  ๖สมหวัง บุญสิทธิ์, “การศึกษารูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ข้าราชการครูสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น”, ปริญญาการศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการ
ทดสอบและวัดผลการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๖). หน้า ๙๕. 
  ๗สุนันทา เลาหนันท์, การพัฒนาองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : ซีวีแอลการพิมพ,์ ๒๕๕๓), หน้า ๓๙. 



   ๒๓๔ 

 

ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล” ผลการวิจัย พบว่า๘ ผู้บริหาร ครูอาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และนักเรียนมีทัศนะต่อรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก คือ ๑) 
รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล คือ องค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูเป็นมืออาชีพ 
การประกันคุณภาพ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ การมีวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ ร่วมกันเน้น
การเรียนการสอน การสอนที่มีวัตถุประสงค์ และมีความคาดหวังต่อนักเรียนสูง ๒) รูปแบบการบริหาร
โรงเรียนที่มีประสิทธิผล คือมีความเหมาะสมถูกต้องสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎีของการบริหารคือ ๑) องค์กรแห่งการเรียนรู้ ๒) ผู้บริหารและครูเป็นมืออาชีพ ๓) การประกัน
คุณภาพ การตรวจสอบได้และความเชื่อถือ ๔) สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๕) การมีวิสัยทัศน์
และวัตถุประสงค์ร่วมกัน ๖) เน้นการเรียนการสอน ๗) การสอนที่มีวัตถุประสงค์ และ ๘) มีความคาด 
หวังต่อนักเรียนสูง และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณันศภรณ์ นิลอรุณ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนา
ระบบการจัดการความรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนา
ระบบการจัดการความรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและน าเสนอระบบการจัดการความรู้ของเขต
พ้ืนที่การศึกษาที่สมบูรณ์ ผลการวิจัย พบว่า๙ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ ๑) ระบบการจัดการ
ความรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คือระบบทั่วไปของการจัดการความรู้ระบบการจัดการคือ 
วัตถุประสงค์ หลักการ วิธีการด าเนินการ ๒) ระบบทั่วไปของการจัดการความรู้คือ ด้านสภาพแวด 
ล้อม ด้านสิ่งที่น าเข้า ด้านกระบวนการ ด้านสิ่งที่ส่งออกและด้านสิ่งที่ย้อนกลับ ๓) ระบบเฉพาะของ
การจัดการความรู้คอื ด้านโครงสร้างการจัดการความรู้ด้านบุคลากรการจัดการความรู้ ด้านภารกิจการ
จัดการความรู้ และด้านเทคโนโลยีการจัดการความรู้ 
  เมื่อผู้บริหารหรือเจ้าส านักเรียน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ในแต่ละส านักเรียนใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ได้จัดโครงสร้างการบริหารการศึกษาแผนกบาลีที่เป็นระบบตามประเพณีนิยม
ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา มีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าชั้นประโยคให้มีความพร้อมเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตาม
แผนการเรียนการสอน การสอบวัดผล มีการก าหนดหน้าที่และรายได้แก่ผู้รับผิดชอบทางการจัด
การศึกษาแผนกบาลีที่ชัดเจน จัดหาอาจารย์พิเศษภายนอกมาเป็นวิทยากรส่งเสริมความรู้ให้แก่
นักเรียนบาลีได้ทราบทักษะและประสบการณ์เชิงลึก องค์การได้ก าหนดให้ผู้บริหาร อาจารย์เจ้าหน้าที่ 
และนักเรียน ตั้งอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียนพระปริยัติธรรม จึงเป็นเหตุผลให้ผู้บริหารหรือเจ้าส านัก
เรียน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน มีความคิดเห็นด้านการจัดองค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยปานกลาง 
  ๔) ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาการอ านวยการพบว่า
การบริหารทรัพยากรมนุษย์หมายถึงกระบวนการที่ผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ด าเนินการสรรหาคัด   
เลือกและบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อปฏิบัติงานในองค์การ พร้อมทั้งสนใจการพัฒนาธ ารง

                                                           

  ๘นงลักษณ์ เรือนทอง, “รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล”, ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. (ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐), 
หน้า ๒๑๕. 
  ๙ณันศภรณ์ นิลอรุณ, “การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของส า นักงานเขตพื้นที่การศึกษา”, 
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา, (ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้น าทาง
การศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๑๙๓. 



   ๒๓๕ 

 

รักษาให้สมาชิกที่ปฏิบัติงานในองค์การเพ่ิมพูนทั้งความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดีในการท างานและยังรวมไปถึงการแสวงหา วิธีการที่ท าให้สมาชิกในองค์การที่ต้องพ้น
จากการท างานด้วยเหตุทุพพลภาพ เกษียณอายุ หรือ เหตุอ่ืนใดให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่าง
มีความ สุข”๑๐ และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูบรรพตภาวนาวิธาน วิ, ได้วิจัยเรื่อง “การ
บริหารการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก”, ผลการวิจัย 
พบว่า๑๑ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก การแต่งตั้งและถอดถอนบุคคลในองค์กรคณะสงฆ์เป็นอ านาจ
หน้าที่ของผู้บริหารชั้นต้นหรือผู้บริหารที่สูงกว่ายังขาดการบริหารอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาไม่
ทันกับการเปลี่ยนแปลงแต่การมอบอ านาจในการตัดสินใจยังขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่มีล าดับชั้นสูงกว่า 
การจัดการบริหารในแต่ละวัดยังไม่เด่นชัด รวมทั้งการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในระดับต่างๆ ตั้งแต่
ระดับภาค จนถึงระดับวัดการปกครองมีการรวมศูนย์ เป็นไปในการสั่งการจากบนลงล่างการศึกษา
ของวัดและของคณะสงฆ์โดยรวมขาดระบบบริหารจัดการที่ดีและไม่เป็นระบบ 
   เมื่อผู้บริหารหรือเจ้าส านักเรียน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ในแต่ละส านักเรียนใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินงานธุรการ และงานสารบรรณ รวมทั้งจัดท าสถิติงานเข้า-ออกของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมอย่างถูกต้อง ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ตรวจสอบบัญชี
ก าหนดวันสอบวัดผล ตามกฎระเบียบของโรงเรียนพระปริยัติธรรม จัดท าบัญชีนักเรียน เก็บรักษาเอก   
สารการบ ารุงรักษาวัตถุสิ่งของโรงเรียนพระปริยัติธรรมติดตามผลและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ 
การศึกษาแผนกบาลี เช่น ค่ายานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร อาคารสถานที่สอบเป็นต้นรวบรวมเก็บ
รักษาเอกสาร กฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
ให้คงอยู่ถาวร จึงเป็นเหตุผลให้ผู้บริหารหรือเจ้าส านักเรียน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน มีความ
คิดเห็นด้านการอ านวยการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง 
  ๕) ด้านการวัดผลและประเมินผล พัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาด้านการควบคุม
พบว่า องค์การเป็นหน่วยทางสังคมที่ประกอบด้วยมนุษย์หลายๆ คนที่อยู่ร่วมกันเพ่ือกระท าสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดให้บรรลุเปูาหมายร่วมกัน องค์การจึงมีความเคลื่อนไหว มีพฤติกรรมและมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบไปมา
ระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกองค์การ ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านวิทยาการและ
เทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงทางค่านิยมและวัฒนธรรมของบุคคลในองค์การส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานขององค์การ จึงท าให้องค์การที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าและเจริญเติบโตในอนาคต
จ าเป็นต้องวางแผนเพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์การให้มีประสิทธิภาพ”๑๒ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ได้แสดงทัศนะว่า “หน้าที่งานบริหารที่เป็นมาตรฐานการศึกษาที่จะต้องท าหน้าที่
โดยผู้บริหารงาน จ านวน ๕ ประการคือ การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารบุคคล การอ านวย 
การและการควบคุมเป็นต้น๑๓ สอดคล้องกับแนวคิดของ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  

                                                           

  ๑๐พยอม วงศ์สารศรี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๐), หน้า ๕. 
  ๑๑พระครูบรรพตภาวนาวิธาน วิ, “การบริหารการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดนครนายก”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐): ๖๔-๗๖.  
  ๑๒สุนันทา เลาหนันท์, การพัฒนาองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : ซีวีแอลการพิมพ,์ ๒๕๕๓), หน้า ๒๒.         
  ๑๓ศิริวรรณ เสรรีัตน,์ ทฤษฎีองค์การ :  ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, ๒๕๕๓), หน้า ๔๗. 



   ๒๓๖ 

 

ได้ชี้ให้เห็นว่า “การศึกษาพุทธวิธีการบริหารโดยใช้หน้าที่ของนักบริหารเป็นกรอบในการพิจารณามีอยู่ 
๕ ประการคือ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดคนเข้าท างาน การสั่งการ และการควบคุมเป็น
ต้น”๑๔ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชาย ไมตรี ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาของพระสงฆ์ในประเทศไทย: 
กรณีศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี” ผลการวิจัย พบว่า๑๕ โดยภาพรวมการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง คือ การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเป็น
การศึกษาที่เน้นการสอบวัดผลความรู้ ระบบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีป๎จจุบันยังมีความ
เหมาะสม การศึกษาคณะสงฆ์ก็ยังคงรักษารูปแบบการศึกษาเดิมมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงป๎จจุบัน
และคณะสงฆ์จะต้องเริ่มคิดตัดสินใจในการปรับปรุงระบบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เพ่ือให้
การศึกษาระบบนี้คงอยู่ และแพร่หลายมากยิ่งขึ้นต่อไป นอกจากนั้น ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กนกวรรณ โกมลิทธิพงศ์ ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการของคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย”
งานวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ๓ ประการคือ ๑) ศึกษาวิจัยประวัติความเป็นมาการ
พัฒนาการบริหารกิจการ อิทธิพลและป๎ญหาอุปสรรคของคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย ๒) ศึกษา
กรอบและแนวคิดการบริหารกิจการของคณะสงฆ์จีนนิกายประเทศไทย ๓) ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ
การบริหารกิจกรรมของคณะสงฆ์จีนนิกายในระดับในประเทศไทย กรอบและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา
วิจัยคือพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ หน้าที่การงานของผู้บริหารตามแนวทางและหลักการ (Posdcorb) 
และการวิเคราะห์สถานการณ์ (Swot) ผลการวิจัย พบว่า๑๖ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ การจัด 
การศึกษาของโรงเรียนเป็นองค์กรหนึ่งที่มีการบริหารจัดการที่แบ่งเป็นฝุาย ด้านการเรียนมีครูใหญ่เป็น
ผู้รับผิดชอบและต าแหน่งการบริหารจัดการออกเป็นฝุายต่างๆ ให้ร่วมกันรับผิดชอบงานทั้งหมดในโรง 
เรียน เนื่องจากการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ จึงท าให้ลักษณะการ
บริหารงานในโรงเรียนค่อนข้างเป็นทางการไปด้วย (E=Education) หมายถึงการบริหารกิจการด้าน
การศึกษาเป็นงานการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รูปแบบโครงสร้างมีผู้จัดการ 
ผู้ช่วยผู้จัดการคณะกรรมการสถานศึกษา ครูใหญ่ และผู้ช่วยครูใหญ่แบ่งเป็นการบริหารกิจการของ
โรงเรียนเป็น ๖ ฝุายคือ ฝุายวิชาการ ฝุายปกครอง ฝุายธุรการ ฝุายแผนงาน และบริหารงานทั่วไป 
ฝุายบริหาร และฝุายทะเบียนและวัดผล 
  เมื่อผู้บริหารหรือเจ้าส านักเรียน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ในแต่ละสานักเรียนใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานครควบคุมดูแลอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนในแต่ละส านักเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎระเบียบของมหาเถรสมาคม ควบคุมงบประมาณส่วนกลาง ทั้งรายรับและราย จ่ายเพ่ือสั่งจ่าย
ให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา ดูแลรักษาอาคารสถานที่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
ด้วยการบูรณปฏิสังขรณ์ให้มีความม่ันคงถาวร ก ากับดูแลทรัพย์สมบัติของโรงเรียนพระปริยัติธรรมเช่น 

                                                           

  ๑๔พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๕. 
  ๑๕สมชาย ไมตรี, “การศึกษาของพระสงฆ์ในประเทศไทย : กรณีศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี”, 
งานวิจัยค้นคว้าอิสระ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๓๙), หน้า ๑๒๖. 
  ๑๖กนกวรรณ โกมลิทธิพงศ์, “การบริหารกิจการของคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย”, ปรัญญาพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๐), หน้า ๕๙. 



   ๒๓๗ 

 

เอกสาร ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร กฎระเบียบ หนังสือเรียน ต าราศึกษา สื่อการสอน สารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์เป็นต้นให้ดี ควบคุมระบบการเรียนการสอน และการสอบวัดผลให้เป็นไปตามที่ แม่กอง
บาลีสนามหลวงก าหนด จึงเป็นเหตุผลให้ผู้บริหารหรือเจ้าส านักเรียน อาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
มีความคิดเห็นด้านการควบคุม โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง 
 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
   ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
  รูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี ๑. ด้านหลักสูตร ๒. ด้านครูผู้ 
สอน ๓. ด้านกระบวนการการเรียนการสอน ๔. ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน และ ๕. ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล กล่าวโดยสรุป มีดังนี้ รูปแบบการส่งเสริมการจัดการพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์จังหวัด
ชลบุรี ผู้วิจัยสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาจัดการการศึกษาตามหลักการจัดการประกอบ 
ด้วย ๑. ด้านหลักสูตร ๒.ด้านครูผู้สอน ๓. ด้านกระบวนการการเรียนการสอน ๔. ด้านสื่ออุปกรณ์การ
สอน และ ๕. ด้านการวัดผลและประเมินผล ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ด้านหลักสูตร มหาเถรสมาคมต้องมีนโยบายให้ผู้บริหารหรือเจ้าส านักเรียนมีการวาง
แผนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลี ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตามหลักสูตร
ที่เหมาะสมกับยุคสมัย มีเปูาหมายชัดเจนตามกฎระเบียบของส านักเรียน ควรมีหลักสูตรเสริมเทียบ
ความรู้เพ่ิมขึ้นเช่นหลักสูตร ป.บส. และหลักสูตรต่างๆ ที่เหมาะสม เพ่ือศักยภาพให้กับพระภิกษุ
สามเณร เป็นต้น 
  ๒. ด้านครูครูผู้สอน ผู้บริหารหรือเจ้าส านักเรียน ต้องส่งเสริมอาจารย์เข้าประชุม อบรม
สัมมนาเชิงวิชาการ ไปศึกษาดูงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริง มีการจัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงวิชาการและ
สนับสนุนทรัพย์เป็นต้น 
  ๓. ด้านกระบวนการเรียนการสอน คือ ผู้บริหารหรือเจ้าส านักเรียน ต้องปฎิบัติหน้าที่ตาม
โครงสร้างการบริหารให้อาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ และนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
คือตั้งอยู่ในกฎระเบียบของส านักเรียน 
  ๔. ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน ผู้บริหารหรือเจ้าส านักเรียน ต้องติดตามการปฏิบัติงานภายใน        
ส านักเรียน ติดตามงบประมาณ ติดตามวัสดุอุปกรณ์ ต าราส าหรับใช้ในการเรียนการสอน เครื่องมือ
สื่อสาร อาคารสถานที่สอบเป็นต้นรวบรวมเก็บรักษาเอกสาร กฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอนในส านักเรียน 
   ๕. ด้านการวัดผลและประเมินผล ผู้บริหารหรือเจ้าส านักเรียน ต้องควบคุมดูแล อาจารย์ 
บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้เรียนในส านักเรียนให้อยู่ในกฎระเบียบ ก ากับดูแลรักษาเอกสาร กฎระเบียบ 
หนังสือเรียน ต าราศึกษา สื่อการสอน สารสนเทศ และคอมพิวเตอร์เป็นต้น ตรวจสอบระบบการเรียน
การสอน และการสอบวัดผลให้เป็นไปตามท่ีแม่กองธรรมเป็นต้น 
 
  ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  ผู้วิจัย สรุปข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักการจัดการ 
ประกอบด้วย ประกอบด้วย ๑. ด้านหลักสูตร ๒. ด้านครูผูส้อน ๓. ด้านกระบวนการการเรียนการสอน 



   ๒๓๘ 

 

๔. ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน และ ๕. ด้านการวัดผลและประเมินผล ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ด้านหลักสูตร ผู้บริหารหรือเจ้าส านักเรียน อาจารย์ผู้สอน และบุคลากรเจ้าหน้าที่ต้อง
น าแนวทางทางการพัฒนาการจัดการศึกษาไปปฏิบัติให้มีความชัดเจน ด้านระยะเวลา การปฏิบัติงาน 
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรในส านักเรียน และควรจัดหลักสูตรเพ่ิมเติมเช่น
การสอนเสริมภาษาอังกฤษ เพ่ือเสริมทักษะแก่ผู้เรียน เป็นต้น 
  ๒. ด้านครูผู้สอน ผู้บริหารหรือเจ้าส านักเรียน อาจารย์ผู้สอน และบุคลากรเจ้าหน้าที่ต้อง
ด าเนิน การให้ผู้สอน เกิดแรงจูงใจให้เกิดจิตศรัทธาในการเรียนการสอน ด้วยการจัดประชุมสัมมนาใน
ส านักเรียน เชิญไปทัศนศึกษาดูงานที่อ่ืนมีการจัดฝึกอบรมเชิงวิชาการในส านักเรียนมีการสร้างทีมงาน
ให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์เป็นต้น 
  ๓. ด้านกระบวนการเรียนการสอน ผู้บริหารหรือเจ้าส านักเรียน อาจารย์ผู้สอน บุคลากร
เจ้าหน้าที่ให้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ตามนโยบายการพัฒนาระบบ
การศึกษาให้มีความเหมาะสมยึดหยุ่นตามสภาพสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ควรจะด าเนินการ
ให้สอดคล้องตามรูปแบบโครงสร้างส านักเรียนที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมา และแผนการศึกษาอย่างเป็น
ระบบและมีเปูาหมาย 
  ๔. ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน ผู้บริหารหรือเจ้าส านักเรียน อาจารย์ผู้สอน และบุคลากร
เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดซื้อ จัดหาให้ครบถ้วนและเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน ในแต่ละห้องตามความ
เป็นจริง 
  ๕. ด้านการวัดผลและประเมินผล ผู้บริหารหรือเจ้าส านักเรียน อาจารย์ผู้สอน และบุคลากร
เจ้าหน้าที่ให้เกิดความโปร่งใสเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของคณะสงฆ์ต่อไป 
 
  ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี” ผู้วิจัยเสนอ         
แนะแนวทางการวิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ควรมีการศึกษาเรื่องรูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี ศึกษา
เฉพาะขอบเขตกว้างๆ ด้านหลักสูตร ครูผู้สอน กระบวนการการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์การสอน 
และการวัดผลและประเมินผล เพ่ือเสนอแนวทางเท่านั้น ควรมีการศึกษาเรื่องมาตรฐานในการศึกษา
พระปริยัติธรรมโดยเชิงลึก 
 ๒. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบในการในการส่งเสริมบุคลากรในการจัดการเรียนการ
สอนพระปริยัติธรรมเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านนักธรรมและบาลีให้มีความรู้ความ
สามรถในระสูงข้ึน 
 ๓. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายและการบริการจัดการด้านงบประมารในการจัดการ
การศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นการเฉพาะ เพ่ือน าผลการวิจัยไปปรับใช้ในการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างเพียงพอ 
 
 
 



   ๒๓๙ 

 

บรรณานุกรม  

๑. ภาษาไทย 
ก. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช   
  วิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 
     ข. ข้อมูลทุติยภูมิ (Primary Sources) 
(๑) หนังสือ:  
กนก แสนประเสริฐ. กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑). ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระ  
  สังฆาธิการ, ๒๕๔๗. 
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. ธรรมศึกษาชั้นเอก ฉบับปรับปรุงใหม่ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน.   
  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด , ๒๕๔๙.
กรมการศาสนา. การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม. กรุงเทพมหานคร  
  : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๕๑. 
  . การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพมหานคร : ฝุายวิจัยกองแผนงานกรมการศาสนา,  
  ๒๕๔๖.   
   . คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยเรื่องการคณะสงฆ์และการศาสนา. กรุงเทพมหานคร : การ 
  ศาสนา, ๒๕๔๐. 
กรมวิชาการ. แนวการจัดกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร     
  :  กรมวิชาการ, ๒๕๔๐. 
กาญจนา คุณารักษ์. หลักสูตรและการพัฒนา. นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕.  
ขวัญนภา สุขคร. ความหมายของการวิจัย. ล าปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ล าปาง ,  
  ๒๕๕๔. 
คู่มือพระสังฆาธิการ. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์. พระราชกฤษฎีกา. กฎ. ระเบียบ. ค าสั่งของคณะ 
  สงฆ์. และมหาติมหาเถรสมาคม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จ ากัด,  
  ๒๕๔๘. 
จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์. สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง 
  กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 
จิรประภา อัครบวร. คุณค่าคน คุณค่างาน. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เต๋า ๒๐๐๐, ๒๕๕๒. 
ชิรวัฒน์ นิจเนตร. การวางแผนการศึกษา. ภูเก็ต : สถาบันราชภัฏภูเก็ต, ๒๕๔๒. 
ชูศักดิ์ เจนประโคน. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ. กรุง เทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย 
  รามค าแหง, ๒๕๕๐. 
ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์. ทฤษฎีการจัดการความรู้. กรุงเทพมหานคร : ธนาเพรส, ๒๕๕๒. 
ดวงเดือน พิศาลบุตร. โรงเรียนวันอาทิตย์. กรุงเทพมหานคร : มงคลการพิมพ์, ๒๕๔๐.   
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ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์. การก าหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ : ทฤษฎีและการประยุกต์.  
  กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, ๒๕๔๐. 
ทิศนา เขมมณี. ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร : ส านัก   
  พิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 
  . ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. กรุงเทพ   
  มหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 
  . ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรม    
  การการศึกษาแห่งชาติส านักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๑. 
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. องค์การแห่งความรู้จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ. (กรุงเทพมหานคร : แซท  
  โฟร์ พริ้นติ้ง, ๒๕๔๘. 
นนทวัฒน์ อิทธิจามร. แรงจูงใจบทเรียนส าคัญท่ีสุดของความส าเร็จระดับต านาน. กรุงเทพมหานคร   
  : บริษัทรุ่งแสงการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๖๐. 
นายอรัญ วิธีเจริญ. สถาบันพระสังฆาธิการ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนา 
  แห่งชาติ, ๒๕๕๕. 
บุญชม ศรีสะอาด. วิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน์, ๒๕๔๗.       
ปิ่น มุทุกันต์. แนวสอนธรรมะตามหลักสูตรนักธรรมตรี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช    
  วิทยาลัย, ๒๕๔๕. 
ดร.ประเสริฐ ณ นคร, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, กรุงเทพมหานคร : บริษัท :    
   นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จ ากัด, ๒๕๔๖. 
พยอม วงศ์สารศรี. การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุง เทพมหานคร : คณะวิทยาการจัดการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๐. 
พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ). อธิบายหลักธรรมตามหมวดจากนวโกวาท. กรุงเทพมหานคร :  
  โรงพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๘. 
พระเทพวิสุทธิเมธี (ป๎ญญานันทภิกขุ). ภาวนาช่วยเสริม เพิ่มก าลังจิต. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 
  ธรรมสภา, ๒๕๔๖. 
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช). บทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนากับการจัดการศึกษา.    
  กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ดี, ๒๕๔๖. 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). การศึกษาเพื่อสร้างศาสนทายาท. กรุงเทพมหานคร : โรง 
  พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
  . พุทธวิธีการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
พระธรรมโกศาจารย์ (ป๎ญญานันทภิกขุ). พจนานุกรมธรรมของท่านปัญญานันทะ. กรุงเทพมหานคร   
  : โรงพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๕๔. 
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ). การงานท าเป็นสุข. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๙. 
พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปํฺโญ). การพัฒนาพระสังฆาธิการ ภาค ๒ ภาคปฏิบัติการ.   
  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 
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พระธรรมป๎ญญาภรณ์ และพระมหาทองดี ปาวชิโร. การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี. กรุงเทพ    
  มหานคร : อาทรการพิมพ์, ๒๕๔๘. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  
  ๒๕๔๒. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน. กรุงเทพมหานคร : สุขภาพ  
  ใจ, ๒๕๔๙. 
พระมหาทองดี ปํฺญาวชิโร. การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี. กรุงเทพมหานคร : อาทรการพิมพ์,   
  ๒๕๔๕. 
พระมหาเทียบ สิริญาโณ. “บาลีคืออะไร”. ในเก็บเพชรจากคัมภีร์พระไตรปิฎก. กรุงเทพมหานคร :  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒.   
พระมหาสิทธิการ (เยื้อน กลฺยาณธโร). หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี. กรุงเทพมหานคร :  
  เลี่ยงเชียง, ๒๕๔๓. 
พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยฺมงคโล). ความส าเร็จ หลักธรรมสู่ความส าเร็จและสันติสุข. กรุงเทพ 
  มหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๕. 
พระราชป๎ญญากวี (สุบิน เขมิโย). ประมวลบทพระธรรมเทศนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมศาสนา, 
  ๒๕๔๘. 
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต). สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : จรูญการพิมพ์,    
  ๒๕๔๑. 
พระอุดรคณาธิการ (ชวินทร์ สระค า). ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในอินเดีย. กรุงเทพมหานคร : โรง 
  พิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๗. 
พวงรัตน์ ทวีรัตน์. วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : ส านักทดสอบ 
   ทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๔๓. 
พิทูร มลิวัลย์. แบบเรียนวิชาธรรมและนักธรรมชั้นตรี. กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๔๐. 
ฟ้ืน ดอกบัว. พระพุทธศาสนากับคนไทย. กรุงเทพมหานคร : ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๔๒. 
เยาวดี วิบูลย์ศรี. การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก. พุทธศาสน์. กรุงเทพมหานคร : โอ. เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์, ๒๕๔๕. 
วิรัช ถิรพันธุ์เมธี และทองใบ ธีรานันทางกูร. คู่มือพระสังฆาธิการ. กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก,  
  ๒๕๔๖. 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี. พระสงฆ์กับการรู้เท่าทันสังคม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 
  พิมพ์ด,ี ๒๕๔๖. 
ศิริชัย กาญจนวาสี. ทฤษฎีการประเมิน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗.  
ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธุรกิจ 
  บัณฑิตย์, ๒๕๔๓. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. ทฤษฎีองค์การ : ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, ๒๕๕๓. 
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ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช. การน าเสนอรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในโรงเรียนเอกชน   
  ประเภทสามัญศึกษา. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ,  
  ๒๕๔๔. 
สมคิด ดวงจักร. การเลขานุการและงานสารบรรณทางคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 
  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๖. 
สมพงษ์ สิงหะพล. ผู้น าทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร. นครราชสีมา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยา  
   ลัยราชภัฏนครราชสีมา, ๒๕๔๖. 
สันต์ ธรรมบ ารุง. หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร. กรุงเทพมาหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๗. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. ปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนส าคัญที่สุด. กรุงเทพมหานคร :  
  บริษัทพิมพ์ดี, ๒๕๔๓. 
ส านักงานเจ้าคณะภาค ๒. อบรมบาลีก่อนสนามสนามหลวง ภาค ๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 
  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 
ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง. การศึกษาพระปริยัติธรรม. กรุงเทพมหานคร : อาทรการพิมพ์,  
  ๒๕๕๒. 
  . เรื่องสอบธรรมของสนามหลวงแผนกธรรม, ๒๕๕๔. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านัก  
  งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๔. 
ส านักศาสนศึกษาวัดเทพลีลา. คู่มือเปิดตาราเรียนบาลี. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ 
   ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 
สุชีพ ปุญญานุภาพ. พระไตรปิฎกส าหรับประชาชน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราช 
 วิทยาลัย, ๒๕๔๑. 
สุนันทา เลาหนันท์. การพัฒนาองค์การ. กรุงเทพมหานคร : ซีวีแอลการพิมพ์, ๒๕๕๓. 
สุบรรณ์ พันธวิศวาส และชัยวัฒน์ ป๎ญจพงษ์. ระเบียบวิธีเชิงปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 
  ๒๕๔๒. 
สุภางค์ จันทวานิช. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่ง 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 
สุมณฑา พรหมบุญ และคณะ. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะ   
  กรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๕๐.   
สุมน อมรวิวัฒน์ และคณะ. คู่มือการพัฒนาการศึกษาด้วยกระบวนการ PDCA. กรุงเทพมหานคร :                        
  มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ,์ ๒๕๔๔. 
แสงอรุณ โปร่งธุระ. พุทธศาสน์. กรุงเทพมหานคร : ฝุายเอกสารต าราส านักส่งเสริมวิชาการสถาบัน 
  ราชภัฏธนบุรี, ๒๕๔๙. 
หลุย จ าปาเทศ. จิตวิทยาการจูงใจ. กรุงเทพมหานคร : สามัคคีสาสน์, ๒๕๔๓. 
อุทุมพร จามรมาน. แบบและเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา : การวิจัยรายกรณี. กรุงเทพมหานคร :  
  ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
 
 



   ๒๔๓ 

 

(๒) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ:์   
กนกวรรณ โกมลิทธิพงศ์. “การบริหารกิจการของคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย”. วิทยานิพนธ์ 
  ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา.  บัณฑิตวิทยาลัย :  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
จุฬาภรณ์ มาเสถียรวงศ์. “นโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาแบบมุ่งอนาคตเพ่ือเด็กและเยาวชน  
  ไทย”. ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา. ภาควิชานโยบาย การ 
  จัดการ และความเป็นผู้น าทางการศึกษา คณะครุศาตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,  
  ๒๕๔๙) 
ณันศภรณ์ นิลอรุณ. “การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา”. ปริญญา  
  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา. ภาควิชานโยบายการจัดการและ 
  ความเป็นผู้น าทางการศึกษา คณะครุศาตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 
นงลักษณ์ เรือนทอง. “รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล”. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย : มหา   
  วิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐. 
นางสาววันทนา เนาว์วัน. “การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติ 
  ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓”. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
  วิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
นายไอศูรย์ อินทร์เพชร. “รูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ไทย”.   
  วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิต 
  วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 
บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์. “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดความรู้เพ่ือเสริมสร้าง 
  สมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู”. ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดม   
  ศึกษา. ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา : จุฬาลงกรณ์ 
  มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน์ (ชัยวัฒน์ สุทฺธจิตฺโต). “รูปแบบการพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนก  
  ธรรมศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธ 
  ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา 
  จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 
พระครูสุวรรณวรการ (พิมพ์ทรัพย์ พุทฺธาโณ). “การพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรมของ 
  คณะสงฆ์ภาค ๑”. วิทยาพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
   เชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
พระจักรพล สิริธโร (ปูองศิริ). “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์ 
  วิทยา : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม”. ดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี 
  บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. คณะศึกษาศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช 
  วิทยาลัย, ๒๕๕๙. 
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พระจิณณวัตร กิ่งแก้ว. “การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเพ่ือ  
   ความเป็นเลิศ”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราช 
  ภัฎวไลอลงกรณ์, ๒๕๕๕). 
พระใบฎีกาเฉลิมพล ฐานุตฺตโร (โพธิ์ประชุม). “การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม 
  แผนกธรรมในจังหวัดนครปฐม”. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชา    
  การจัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 
พระมหาไกรวรรณ ปุณขันธ์. “ผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารส านักเรียนพระปริยัติธรรม”. ปริญญา 
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. ภาควิชาการบริหารการศึกษา    
  บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒.  
พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม (ยศขุน). “แนวทางการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในบริบทแห่งสังคมไทย    
  ยุคป๎จจุบัน”. ดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
  การศึกษา. คณะศึกษาศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
พระมหาธฤติ วิโรจโน. “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพื่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์”. 
   วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิต 
  วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
พระมหาประวิทย์ โถมวาโท (ฤทธิ์คารพ). “รูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก   
   สามัญศึกษาเพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา” วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร 
  ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง 
  กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 
พระมหาอ านาจ ปวฑฺฒโน. “การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม”. วิทยานิพนธ์ 
  ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาริขาการจัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตริทยาลัย :  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๔๕๖. 
พระราชรัตนมงคล (มนตรี ยางธิสาร). “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิธีการสอนศีลธรรมระดับมัธยม  
  ศึกษาตอนต้นของพระสอนศีลธรรมตามโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ”. ปริญญา 
   ดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่. บัณฑิตวิยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
  ๒๕๕๔. 
สมหวัง บุญสิทธิ์. “การศึกษารูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ 
  ข้าราชการครูสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น”. วิทยานิพนธ์ดุษฎี 
  บัณฑิต สาขาการทดสอบและวัดผลการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยศรีนค    
  รนิทรวิโรฒ, ๒๕๔๖. 
สุจินตนินท หนูชู. “รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่มี 
  ประสิทธิผล”. ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการจัดการ 
  การศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ๒๕๕๗. 
อุดม ชูลีวรรณ. “รูปแบบการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ   
   ระดับสากล”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.  
  บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๕๙. 
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 (๓) รายงานการวิจัย: 
ทวี ศันสนียพันธ์ และ เดชา พวงงาม. “การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาสงฆ์ในโรงเรียนพระปริยัติ 
  ธรรมแผนกสามัญศึกษาเขตการศึกษา ๑๑”. รายงานการวิจัย. วิชาการวิจัยทางด้านการ  
  ศาสนา. กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๔๗. 
ธนู ศรีทอง และคณะ. “การศึกษาสภาพและเนื้อหาการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ใน   
  เขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑”. รายงานการวิจัย. รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 
พระมหาสหัส ตสาโร. “การบริหารองค์กรคณะสงฆ์”. รายงานการวิจัย. คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาลง 
  กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ. “โครงการวิจัยรูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 
   ส าหรับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร :  
  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๔๘. 
สมชาย ไมตรี. “การศึกษาของพระสงฆ์ในประเทศไทย : กรณีศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี”.  
    รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๔๙. 
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ธนสาร บัลลังก์ป๎ทมา. “บทบาทประชาชนในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา”. นิตยสาร. The city  
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